
अकी इ 9 ठ पी ज, 
०. (भा. 

` कृष्ट 
^ चि र^1 0144 

08 

^ 811 १^#^ त. 
पपात प्र (काधि (रर 

१.21 

१२५. प ̂1८^ १५५५२५14 
१19) 88218, 

१:24 

एकपात एकाएक ५0, आ+, प, ५.५ ४, ०, ४ 
7९24 राफएप्रा, 

शशौो010697 26868161 76911611, 
प्र; 71011688 00611611 

14100 & +र, 
8 प्न 68 8. 
----->0-<-~---- 

11011566 16 {16 2 पप्0तपन 0 6 (0 पल 

115 (11011685 १218} 65"४914 12॥212|201112}8 

९.01 01474 ९२444 [^ रा थदलाना 8474700, 
6. ८.1. ए., ६.८. १.0. 

(^ 2२214 08 14४४ ^> ९48 प्ार, 

च 01116 & 

08010049 3 

एए ^ एषण ^^ ̂ 84648 6६, 

1988. 4. 7. 



श्रीसोमानन्दनाथपरथरतिशुरुवरादिष्सन्लीतिमागां 
ठब्ध्वा यत्रैव सम्यक्षटिमनि घरनामीश्वसदेतवादः। 

कदमीरेभ्यः प्रसद्य प्रकटपरिमलो रञ्चयन्सवैदेलान् 
देरोऽन्यस्िन्नदश्टो घुखणविसखरवत्सवैवन्यत्वमाप ॥ १॥ 

तरत तरसा संसासन्धि विधत्त परे पदेः 
पदमविचट निद्यारोकप्रमोदसखनि्भरे । 

विश्रशचत शिवादिष्टादवेतावधोधसधारसं 
प्रखभविरुस्सद्युक्लयान्तःसमुत्पवदायिनम् ॥ २ ॥ 
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्रतत्रालोके 
भ्रीमन्महामाहेश्वराचायौभिनवगुप्तविरचिते 

श्रीजयसर्थक्तविवेकाख्यटीकोपेते 

षोडरामाह्निकम् । 

व्रणमामि निसिरपाशप्रषाहसंमेद मेदबरमद्र् । 
बरुमद्रं प्राणाश्वग्रचारचातुयेपू्णबरम् ॥ 

इदानीं समयदीक्षानन्तरं भाविनीं पुत्रक. 
दीक्ां निरूपयितुं डितीयार्धन प्रतिजानीते 
अथ पुत्रकत्वसिष्ये 
निरूप्यते रिवनिरूपितोजत्र विधिः । 
तमेवाह 

यदा तु समयस्थस्य 
पुत्रकत्वे नियोजनम् । 

गुरुत्वे साधक्ते वा 
कतुमिच्छति देिकः ॥ १ ॥ 



र श्रीतत्रालोके । 

तदाधिवासं कत्वाह्कि 
दहितीये मण्डटं छिखित् । 

सासुदायिकयागेऽथ 
तथान्यत्र यथोदितम् ॥ २॥ 

सामुदायिकमेव यागं निरूपयति 
षडषएतद्धिगुणित- 

चतुरविंरातिसंख्यया । 
चक्रपञ्चकमाख्यातं 

दाख श्रीपूर्वसं्निते ॥ २॥ 
हार्िदात्तद्ि गुणितं 

श्रीमन्रैरिरसे मते । 
असंख्यचक्रसंबन्धः 

श्रीसिदादो निरूपितः ॥ ९ ॥ 
अत्र चोभयत्रापि रिश्रुखाव्जमेव मण्डल 

मुचितमिलयाह 
तस्ायथातथा यागं 

यावञ्चक्रेण संमितम् । 



९ शो० 1 षोडशमाहिकम् । 

पूजयेयेन तेनात्र 
व्रि्टत्रयमाटिखेत् ॥ ५ ॥ 

त्रिशटत्रितये देवी- 
त्रयं पयांयव्रत्तितः । 

मध्यसष्यान्यभेदेन 
पूर्णं संपूजितं भवेत् ॥ ६॥ 

वतैना मण्डटस्यामे 
संक्षेपादुपदेक्ष्यते । 

आरिख्य मण्डर गन्ध- 
वखेणेवास्य माजनम् ॥ ७॥ 

कृत्वा स्नातो गुरुः प्राग्व- 
न्मण्डखयेऽच् देवताः । 

बाह्यगाः पूजयेद्मार- 
देर च दारदेवताः ॥ ८ ॥ 

मण्डटस्य पुरोभागे 
तदेशनदिदाः कमात् । 



¢ श्रीतत्रारोके । 

आत्रेथ्यन्तं गणेरादीन् 
षेत्रपान्तान्प्रपूजयेत् ॥ ९॥ 

गणपतिगुरूपरमाख्याः 
परमेष्ठ पूर्वसिद्धवाकूष्ेत्रपतिः । 

इति सप्तकमाख्यातं 
गुरुपड्किविधो प्रपञ्यमसटहरुमिः 

तत आज्ञां ग्रहीवा त॒ 
पुष्पधूपादिपूजितम् । 

पूज्यमाधारशक्तयादि 
शूटम्ररखास्श्रयरम् ॥ ११॥ 

दहिवान्तं सितपद्मान्ते 
त्रिशुखानां त्रये कमात् । 

पयायव्त्तित इति कमेण । अ इति एक- 
तरिदादहिके । बाह्यगा देवता इति बाद्यपरिवारः। 
पूैसिद्ध इति एतदशेनावतारक आद्यो वि- 
च्छिन्नसंतानः, यस्तु अदयतनः परतिनियतष- 
कान्तराखनिष्ठो विशिष्टो य॒रूकमः, स न बाष्य- 
पूजायां पूज्य इत्यनेन कटाक्षितम्, यद्वा वि- 



१५ शोऽ ] षोडकशमादहिकम् । प् 

शिष्टायामेव य॒सूपङ्को पंज्यायामेतदादीतरमपि 
प्रपूज्यमिति । वागिति वागीश्वरी ॥ 

अत्रेव युणघ्रधान भावेन सभेरवस्य देवीत्रय- 
स्यावस्थिति दरोयितुमाह 

मध्यद्युरे मध्यगः स्या- 
त्सद्धावः परया सह ॥ १२॥ ` 

वामे चापरया साकं 
नवात्मा दक्षग परम् । 

त्रिद्युरे दक्षिणे मभ्य- 
शृङ्स्थो रतिरोखरः ॥ १३॥ 

स्यात्परापरया साकं 
दक्षे भेरवसस्परे । 

वामे त्रिशुरे मध्यस्थो 
नवात्मापरया सह ॥ १४ ॥ 

स्यात्परे परया साकं 
वामारे संश्च भेरवः। 

वाम इति मध्यापेक्षया। परमिति अन्यद्व- 
शिष्टं रतिशेखरपरापरलक्षणम् । दक्षिण इति 



६ श्रीतत्रारोके । 

साधकायेक्षया । दक्ष इति तत्रेव, अथोदवशि- 
षछ्टायामरायाम् । वाम इति साधकापेक्षयेव । पर 
इति अन्यसिन्नवरिष्टे वामारे । संश्च भैरव इति 
सद्धावभेरवश्चेलय्थः। चः पूवापक्षया । येषां पुनः 

स्यात्परे परया साकं वामारे संश्च भेखः 

इत्यधं नास्ति, तेः पूवेतो दक्षे भेरवसत्पर इत्येव 
योज्यम् । 

शयात्परापरया साकं वामारे रतिशेखरः ॥' 

इत्येवं तु गताथत्वादुपेक्ष्यमेव । एवं मध्यशूके 
परायाः प्राधान्यं, दक्षिणे परापरायाः, वामे 
चापरायाः, इतरदेवीद्यं पुनरङ्गतया सर्वत्र 
पाश्वयोरिद्युक्तं स्यात् । एवमपि परादेव्या एवं 
तरिशरूरत्रयेऽपि साक्षादवस्थानमन्ययोः पुनः 
शिष्टतया न तथा-इलयन्यवेटक्षण्येन भाधा- 
न्यात् तस्या एव सर्वगतत्वम् ॥ 

अत एवाह 

इत्थं सवेगतवे श्री- 
परदेव्याः सिते सति ॥१९५॥ 



१९ शो० ] षोडशमाहिकम् । ७ 

यागो भवेस्सुसंपूणै- 
स्तदधिषठानमात्रतः । 

एकशूटेऽप्यतो यागे 
चिन्तयेत्तदधिष्ठितम् ॥ १६ ॥ 

अविधिज्ञो विधानज्ञ 
इदेव ब्रीक्िकोदितम् । 

ततो मध्ये तथा दक्षे 
वामे श्ये च स्वतः ॥ १७ ॥ 

रोकपाखाख्चपयेन्त- 
मेकारमत्वेन पूजयेत् । 

परत्वेन च सवासां 
देवतानां प्रपूजयेत् ॥ १८ ॥ 

श्रीमन्तं माठसद्धाव- 
भटारकमनामयम् । 

ततोऽपि भोगयागेन 
विद्याद्र भरवा्टकम् ॥ १९ ॥ 



८ श्रीतत्रारोके । 

यामटं चक्रदेवीश्च 
खस्थाने पूजयेद्वहिः । 

खोकपारखनश्चयुता- 
न्गन्धपुष्पासवादिभिः॥ २० ॥ 

पूजयेत्परया भक्तया 
वित्तराल्यविवजितः 

ततः कुम्भाखकररी- 
मण्डटस्थानरखात्मनाम् ॥२१॥ 

पञ्चानामनुसन्धानं 
कुयददयभावनात् । 

ये तु तामद्यन्या्तिं ` 
न विन्दन्ति रिवास्मिकाम् ॥२२॥ 

मनच्रनाडीप्रयोगेण 
ते विरन्यदये पथि । 

सुसंपूर्णं इति प्रूरणप्रधानतवात् अस्याः । अत 
इति तदधिष्ठानमात्रेणेव यागस्य प्रणेतापत्तः । 
त्रीशिकायन्थश्च बहरो व्याख्यातचरः। खस्थान 



२६ शरोऽ] षोडरामाहिकम् | ९ 

इति अभ्रीदादिरूपे । तत इति मण्डलपूजान- 
न्तरम् । अद्वयभावनादिति अहमेव स्वेत्राव- 
स्थित इयेवंरूपात्। न विन्दन्ति इलयेवमद्रयप- 
रामदायुदयात् ॥ 

तमेव मच्रनाडीप्रयोगमाह 

सखदृक्षिणेन निःखय 
मण्डटस्थस्य वामतः ॥ २२३ ॥ 

प्रविष्यान्येन निःसृ 
कुम्भस्थे ककेरीगते । 

वहिस्थे च कमेणेत्थं 
यावस्स्वस्मिन्सखवामतः ॥२४॥ 

मूरखानुसन्धानबवस- 
सप्राणतन्तृम्भने सति । 

इत्थमेक्यस्पुरत्तात्मा 
व्या्िसंविस्काराते ॥ २५ ॥ 

ततो विशेषपूजां च 
कु्यादद्यभाविताम् । 

४, 



१.० श्रीतन्रारोके । 

अन्येनेति दक्षिणेन । इत्थमिति उक्तेन द 
क्षिणवामाभ्यां निगेमनप्वेशटक्षणेन भ्रकारेणे 
त्यथः । खवामत इति अथासपविदयत् । भ्राणत 
न्तम्भने सतीति खात्ममण्डटखादीनां परस्परस्य 
प्राणसंमीखना(या)मियथंः, अन्यथा हि कथमे 
क्यर्फुरनत्तात्मायं प्रयोगः सिच्येदिय्थंः ॥ ` 

नन्वत्रापि अद्रयभावेन कोऽ्थं इत्याशङ्ख्याह 
यच्छिवादयपीयूष- 

संसिक्तं परमं हि तप् ॥ २६॥ 
तेनाधेपुष्पगन्धादे 

रासवस्य परोरथ । 
या रिवादयतादृष्ठिः 

सा युद्धि; परमीङृतिः ॥२.७॥ 
नयु अधेपुष्पादेः प्रूजायासुपयोगादस्तु नामेवं 

परमीकरतिः, पदोः पुनरनया कोऽथं इव्याशाङ्कं 
गभीङ्किल मण्डलात्मेक्यानुसन्धानानन्तर्येणो- 
दिष्टं निवेव्यानां पशूनां विस्तारमभिधातमाह 

निवेदयेदिभोरमे 
जीवान्धातुंस्तदुस्थिताय् । 



३० शछो° 1 षोडशमाहिकम् । ११ 

सिद्धानसिदान्व्यामिश्रा- 
न्यदा िंचिच्चराचरम् ॥२८ ॥ 

जीवन्तीति जीवाः परावः । सिद्धानिति प 
कान् । न केवटं पश्वादि चरमेवात्र निवेद्यं, था- 
वदचरमपीलयाहं यद्वा किंचिचराचरमिति॥ २८॥ 

जीवानिति बहुवचनाक्षिसं पशुबहुत्वम- 

द्टध्रोक्षितसंद्र्- 
प्राखब्धोपात्तयोजितः । 

निवोपितो वीरपश्युः 

सोऽश्टधोत्तरतोत्तमः ॥ २९॥ 
यथोत्तरं न दातव्य- 

मयोग्येभ्यः कदाचन । 

हिवोपयुक्तं हि हवि- 
न॑ सर्वो भोक्तमहति ॥ ३०॥ 

उत्तरतोत्तम इति यथोत्तरमु््ट इयथः ३० 



१२ श्रीतत्रारोके । 

ननु किमेवमस्य हविषो माहात्म्यं यर्स्वों 
न भोक्तुमहंतीद्युक्तमिलयाश ङ्गयाह 

यस्तु दीक्षाविदहदीनोऽपि 
शिवेच्छाविधिचोदितः 

भक्तयाश्नाति स संपूणेः 
समयी स्यात्सुभावितः ॥२१॥ 

भक्तयाराने हेतुः रिषेच्छाविधिचोदित इति। 
यदुक्तं 

(तैव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते चृणाम् ॥ 

इति । अत एव टछोस्यादिना भुक्ते प्रयवायो 
भवेदिति भावः ॥ ३१ ॥ 

एतदेव यथोदरं पश्चष्ठकं रश्चयति 

दण्टोऽवरोकितश्चेव 
किरणेद्टगपणात् । 

प्ोक्षितः केवरं ह्यधै- 
पात्रविभ्रुड़रुक्षितः ॥ ३२ ॥ 

संद्रष्टा दर्दिताशेष- 
सम्यक्पूजितमण्डटः । 
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प्रारुढ्ध उक्तत्रितय- 
संसृतः सोऽपि धूनयेत् ॥३३॥ 

कम्पेत प्रसरवेव्सब्धः 
पररीनो वा यथोत्तरम् । 

उपात्तो यागसान्निभ्ये 
रामितः राख्मारुतैः ॥ २५॥ 

योनितः कारणलयाग- 
ऋमेण शिवयोजनात् । 

निवापितः कृताभ्यास- 
गुर्प्राणमनोपंणात् ॥ २९ ॥ 

दृक्षिणेनाभिना सोम्य- 
कृरूजाख्विखपनात् । 

केवरमिति अवलखोकनपरिहारेण । उक्तत्रि- 
तयसंस्कृत इति अवरोकनप्रोक्षणमण्डरदरौन- 
छक्षणेन उक्तेन बितयेन संस्कृतः कतसंस्कार 
इत्यथः । यथोत्तरमिवयवखोकने धूननं, पोक्षणे 
कम्पनं, मण्डरदशेने प्रखवणं, यद्वा निश्वेषठ- 
स्तरतमभावेन गलितनिखिखेन्द्रियद्त्तिश्च भवे- 



१४ श्रीतत्रारोके ! 

भस दिलर्थः। शखमारुतेरिलन्न वेगवच्छभ्रतिपाद- 
नाथ मारुतेन निरूपणम् । आत्मनश्च दक्षिणेन 
प्राणाभरिना सोम्यस्यापानात्मनः पाशवस्य क- 
खाजारस्य विरापनमवलम्ब्य प्राणमनोजयादो 
कृताभ्यासेन गुरुणा पाणमनसोरपणात् पाश- 
वप्राणाद्येकीकारेणावस्थानान्निवेदितो यः पशुः, 
स निर्बीजकरणान्निवोपित उच्यत इयथः ॥ 

पतदेव भ्रपञ्चयति 
तथाह्यादो परं रूप- 

मेकीमावेन संश्रयेत् ॥ ३६ ॥ 
तस्मादाभेयचारेण 

ञ्वारखामारखसुचाविरोत् । 
परोवांमेन चन्द्रश 

जारं तापेन गायेत् ॥३.५॥ 
नाभिचक्रेऽथ विश्चाम्ये- 

तप्राणरर्मिगणेः सह । 
परो भला स्वशक्तयात्र 

जीवं जीवेन वेष्टयेत् ॥ ३८ ॥ 
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सखचित्सू्येण सताप्य 
द्रावयेत कटां करम् । 

ततो द्र॑तं कखजार 
प्रापय्येकलमात्मनि ॥ ३९ ॥ 

समभस्ततच्व सपणः 

माप्यायनविधायिनम् । 
उन्मूटयेत संरम्भा- 

त्कमवद्मसं रसात् ॥ ९० ॥ 
तत उन्मूटनोदेष्- 

योगाद्ामं परिभ्रमन् । 
कुण्डल्यश्तसंपृण- 

स्वकप्राणप्रसेवकः ॥ १ ॥ ` 
वामावतेक्रमोपत्त- | 

हत्पद्यासतकेसरः । 
हृवकर्णिकारूटदिखाभा- 

दोजोधातुं विरखापितम् ॥४२॥ 
हुद्धसोमात्मकं सार- 

मीषष्टोहितपीतटम् । 



१६ श्रीतत्रारोके । 

आदाय करिहस्ताय- 
सदश प्राणविग्रहे ॥ ४२ ॥ 

निःखटय इटिति खास्म- 
वाममार्गेण संविशेत् । 

आप्याससन्रषानर्यः 

चन्द्र चक्रहृदम्बुजे ॥ ५४ ॥ 

सितं तदेवताचक्र 
तेन सारेण तपंयेत् । 

इह तावदास्मनि नियहादिसामथ्योन्यथानु- 
पपत्या पररूपतां संभ्िलय वहिञ्वारखामुचा खद्- 
क्षिणेन निर्मल पदोवमेन भ्रविद्य तदपानच- 
न्द्रसंबन्धि कलाजारं खप्राणाभितापेन द्रावयि- 
त्वा तन्नाभिचक् एव निखिटप्राणक्रोडीकारेण 
खावष्ठस्भ एव तिष्ठन् खमहिख्ना तजीवं खजी- 
वेन वेष्टयितखा सखचिदभरितापेन तत्करखाजाटं 
विखाप्य संपरणेरूपतयाप्यायकारितादात्मनि ए- 
कतां प्रापय्याद्रसंरम्भेण तदु कर्मबन्धादु- 
द्वेष्टनकमेणोन्मूरुयित्वा वामावर्तेन परिभ्रमन् 
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आसादितहसपद्याभतमयकर्णिकादेरोऽत पव 
कन्द्कुण्डलिन्यस्रतापूरितखप्राणभख आचार्यो 
हृत्कणिकायामेव परोहं भजन्नीषष्ोहितपीत- 
लमत एव शगुद्धसोमात्मकं खप्राणवहिना वि- 
खापितमोजोधातुखक्षणं सारं कुटिरुकुधिता- 
कारकरिहस्ताभसदरोन पाणेनाक्कष्य शीघमेव 
तदक्षिणेन निगद खवामेन पविश्य खात्मान- 
माप्याययन्नेवमाहृतेन तेन सारेण हदम्बुज- 
स्थितं देवताचक्रं तर्पयेत् तदेकसमरसं ऊयी. 
दिलथं ;: ॥ | 

न केवरुमेवमोजो धातुमेवाहरेत् , यावदन्या- 
नपीत्याह् 

अनेन विधिना सवा- 
त्रसरक्तादिकास्तथा ॥ ४९५ ॥ 

धातून्समाहरेत्संघ- 
कमादेकैकशोऽथवा । 

केवरं लथवा्ीन्दु- 
रविसंघटूमध्यगम् ॥ ९६ 

द 



१८ श्रीतच्रारोके । 

ञ्योतीरूपमथ प्राण- 
दाक्त्याख्यं जीवमाहरेत् । 

अभ्नीन्दुरविसंघटहमध्यगमिति प्राणापानोदा- 
मसंघहात्मकद्त्पद्य(मष्य)मध्यासीनमियथंः ॥ 

नन्वेवमाहतेरेभिः किं कुयोदिव्याराङ्खयाह 
जीवं समरसीकुया- 

हेवीचक्रेण भावनात् ॥ ७ ॥ 
तदेव तपणं सुख्यं 

मोग्यभोक्रात्मतेव सा । 
ननु किमेतस्समन्रकं कां नवेल्याशाङ्ख्याह 

अभिसंपुट्छदाण- 
व्यश्रकारखत्मको महान्॥ ४८॥ 

पिण्डो रक्तादिसारोघ- 
चाख्नाकषेणादिषु । 

अश्िः रेफः, फुषाणेः फकारः, त्रयश्चमेकारः, 
कारो मकारः, एवं क्रम् । तदुक्तं 

“क्रोधो बह्ठिपुटान्तखद्यश्रकाटविभेदितः । 
तेयं रक्तादिसारौषकषणे श्ुरिका सता ॥" 

इति भ 
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नन्विदं कियता कारेन कियता वा जपेन 
सिश्येदिदयाशङ्ख्याह 

इत्थं विश्रान्तियोगेन 
घरिकाधंकमे सति ॥ ५९॥ 

आत्र्तिशतयोगेन 
परोनिवापणं भवेत् । 

अच्र च पाक्रोटावभ्यास उपादेय इद्याह 

कृत्वा कतिपयं कार 
तत्राभ्यास्तमनन्यधीः ॥ ५० ॥ 

यथा चिन्तामण प्रोक्तं 
तेन रूपेण योगवित् । 

निःराङ्ः सिद्धिमाप्नोति 
गोप्यं तस्प्राणवस्स्ुटम्।॥५१॥ 

चिन्तामणाविति ताथचिन्तामणो 1 तेनेति 
कृताभ्यासेन । निःशङ्क इति, यदुक्तं 

"निःसङ्कः सिद्विमायाति शङ्कां तेनात्र बजेयेत् । 
अलीककरुणाबुद्धिरवीरो हि विनश्यति ॥ 

इति । गोप्यमिति रोकविरुद्धत्वात् ॥ ५१ ॥ 



२० श्रीतत्राखके । 

एतदेव परोश्चदीक्षायामप्यतिदिदाति 
परोक्षेऽपि परावेवं 

विधिः स्यादयोजनं प्रति । 
प्रवेरितो यागभुवि 

हतस्तत्रेव्र साधितः ॥ ५२॥ 
चक्रजुष्टश्च तत्रैव 

स वीरपञ्युरुच्यते । 
तत्रेवेति यागभुवि । जुष्ट उपभुक्तः ॥ 
नयु रणापणादो व्यापादितोऽपि पशुय- 

गादो निवेदनीयस्तत्कथमस्याष्टपात्मेवोक्तमि- 
सयाद्चङ्ख्याहू 

यस्त्वन्यत्रापि निहतः 
सामस्तयेनांशतोऽपिवा ॥ ५३ ॥ 

देवाय विनिवेयेत 
स वे बाह्यपञ्युमतः । 

अत्रैव कमेण फलं निर्दिशति 
राभ्यं टामोऽथ तस्येयं 

रिवे भक्तिस्तदात्मता ॥ ५४॥ 
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शिवज्ञानं मच्ररोक- 
प्रा्िस्तत्परिवारता । 

तत्सायुज्यं पदोः साम्या- 
 इाह्यादेर्वीरधमंणः ॥ ५९५ ॥ 

पुष्पादयोऽपि ताभ 
भागिनः रिवपूजया । 

लाभ इति धरादेः । तत्परिवारतेति तत्सा- 
मीप्यम् । एवं बाह्यपराोः राज्यं, इष्टस्य काभ, 
यावद्वीरपदोमेच्रसाय॒ज्यमिति ॥ 

नन्वेवं रिवपूजनया पशुपुष्पादेश्चराचरस्यापि 
कस्मात्तह्छाभभागित्वं भवेदित्याराज््याह 

एकोपायेन देवेरो 
विश्वानुभ्रहणात्मकः ॥ ५६ ॥ 

यागेनेवानुगरह्यति 
किं कि यन्न चराचरम् । 

अतश्च पशुषेदनादि दहिखं कर्मेति न संभा- 
वनीयमिलाह 



र् श्रीतत्रालेके । 

तेनावीरोऽपि ङ्गादि 
युक्तः कारुणिकोऽपिच ॥ ५७॥ 

न हिसाबुद्धिमादध्या 
त्पञ्युकमंणि जातुचित् । 

तेन पश्चायनुयहणेन हेत॒ना राङ्ादियोगा- 
दवीरः सविकल्पः कारुणिकोऽपिवा आचार्यो 
यागादो पशुकमणि कदाचिदपि न हिंसाबुद्धि- 
मादध्यात् नैवं संभावयेदियथैः । नहि नम 
विहितत्वादियं हिसेव स्यात् । यदाहुः 

ननद्यभिष्टोमीयर्दिसा हिसैव भवति ॥' 

इति । यागादन्यत्र पुनरियं हिसेव निषिद्ध. 
त्वात् । यदागमः 

न हटेन पृ हन्यान्नातिंभावे कदाचन । 
नचोदेशेन खमे यागपूं विधानवित् ¢ 

इति । 
न विषाहे पञ्च हन्यानचात्मार्थे कदाचन । 
थागकाङे महादेवि नेष्टबन्धुसमागमे ॥ 
कीडार्थे न पश्यं हन्याहिना यागाद्ररानने। 
यागकाङे ददे्यो हि मादणां तपेणाय च ॥ 
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एकेके त॒ सष्ृदते पूवोक्तेन विधानतः । 
जपकोटिसहस्ख पूजायुतश्चतख च ॥ 
तत्फलं प्राप्रयात्सघयः पश्ुयागे कृते सति।' 

इति च । स्प्रतिरपि 
धावन्ति पश्चरोमानि तावतो ह मारणम् । 
वृथापञयुश्नः प्रामोति प्रेय जन्भनि जन्मनि ।।(मनु४।३८) 

इति ॥ 
ननु भवत्वेवं, तथापि पदोः प्रथममिदं मारणं 

नाम महदपरियमिलयाशाङ्ञयाह 
परलोमहोपकारोऽयं 

तद्त्वेऽप्यप्रियं भवेत् ॥ ५८ ॥ 
व्याधिच्छेदोषधतपो- 

योजनान्न निदशेनम् । 
तत्काटं पशोरपियमपि भवत् मारणमनु- 

गरहरक्षणो महानयमुपकारो यत्र व्याधिच्छे- 
दादि निदशेनम् । ओषधं क्षारादि, तपः क- 
च्छरादि । यदागमः 

तेषामवु्रहाथीय पञ्चनां त॒ वरानने । 
मोचयन्ति हि पपिभ्यः पारौष्च्डिदयन्ति तान् ॥ 
पञ्ूनापुपयुक्तानां निल्यमृष्वगतिभषेत् ।' (ने,त,२०।९) 

इति ) श्चुतिरपि 
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"पशुर्वै नीयमानः स मत्यं ्रापश्यत् स ॒देवान्नान्वका- 
भयतेत्थं तं देवा अद्खुवन्नेहि खगे त्वा रोकं गमयिष्यामः ॥ 

इति ॥ 
नतु यदेवं मारणादेव मुक्तिः स्यात्, तच्छतं 

दीक्चादिनेदयाशङ्कं शमयितुमागमं संवादयति 

श्रीमन्मृद्युञ्चये प्रोक्तं 
 पाराच्छेदे कृते परोः ॥५९॥ 

मख्त्रयवियोगेन 
रारीरं न प्ररोहति । 

धर्माधर्मोघविच्छेदा- 
च्छरीरं च्यवते किर ॥ ६०॥ 

तेनैतन्मारणं नोक्तं 
दीक्षेयं चित्ररूपिणी । 

रूढपारास्य यः प्राणे- 
वियोगो मारणं हि तत् ॥६१॥ 

इयं तु योजनेव स्या- 
 स्पशर्दैवाय तपेणे । 

धमोधमषिति शरीरारम्भकस्य । तदुक्तं तत्र 
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“मूलच्छेदेन हि पञ्लोजिघांसन्ति मरत्रयम् । 
मलत्रयवियुक्तसख शरीरं न प्ररोहति ॥ 

दीक्षाव्योननं तख पशोर्नेव हि घातनम् । 
व्यापकेन खरूपेण खश्चक्तिविभवेन च ॥ 
त्रोटयन्ति पशोः पाश्षाञ्छरीरं येन नश्यति । 
शरीरेण प्रनष्टेन मोक्षणं नहि मारणम् ॥ 
दृदप्ररूढपाश्चख बद्धख पुरषस यः| 
वियोगस्तु शरीरेण मारणं तद्धिदुबषाः ॥॥ ने०त०२०)) 

इति ॥ 
 एतदेवोपसंहरति 

तस्माहेवोक्तिमाभ्रिदय 
€ ® 

परान्दयाद्वहूनिति ॥ ६२॥ 
एवं 

(००० ०७०००००० पश्च प्रोक्षयेद्वहन् ५ 

इत्यादिकां देवोक्तिमाभिय बहून् नवभ्रकारान् 
पश्चन् दव्यात् निषेदयेदिति सिद्धम् ॥ ६२ ॥ 

ननु 
'एकजन्मा हिजन्मा वा सप्रजन्मा सथुदवेत् ॥' ` 

इत्याद्युक्त्या जन्मभेदेनापि पशनासुत्तमादिरूप- 
त्वमस्तीदयादि, तदिह कस्मान्नक्तमिलाशङ्याह् 
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निवेदितः पुनःप्राप्त- 
देहो भूयोनिवेदितः। 

षटुकृत्व इत्थं यः सोत्र 
षड्जन्मा पट्युरुत्तमः ॥ ६३ ॥ 

निवेदित इति तत्तन्मनच्रसंस्कारद्वारेणापा- 
दितपरतचेकारम्य इत्यथः । पुनःप्रा्षदेह इति 
कथंचित्संपस्ययोगात् ॥ ६३ ॥ 

उत्तमत्वमेवास्य द्टान्तोपदरौनेन द्रढयति 

यया बवकक्मच्छष्ट 

हेम तदस्स कीतितः । 
कां सिदि नेव वितरे- 

त्खयं किंवा न सुच्यते ॥ ६४॥ 
अत एवास्य परं खपरोपकारकतमिदयाह कां 

सिद्धिमियादि ॥ ६ ॥ 
एतदेवागमेन संवादयति 

उक्तं त्वानन्दश्ाखे यो 
मनसस्करवास्त्वजत् । 
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समयान्कस्सयेदेवी- 
ददयान्मच्रान्विना नयात् ॥६९५॥ 

दीक्षामच्रादिकं प्राप्य 
सखनेत्पुत्रादिमोहितः । 

ततो मनष्यतामेय 
 युनरेवं करोखयपि ॥ ६६ ॥ 

इत्थमेकादिसप्तान्त- 
जन्मासो हिविधो हिपात्। 

चतुष्पादा पञ्चर्देवी- 
 चर्का्थं प्रजायते ॥ ६७ ॥ 

दृत्रिपिंतोऽसो तद्वारा 
, याति सायुज्यतः शिवम् । 

एवमिति समयल्यागादि । तद्रारेति दात्रपे- 
णपणाटिकयेदयथः ॥ 

तदेवं देवीचरूकाथंमेवास्योत्पत्तेस्तदन्यतर वि 
नियोगो न कायं इत्याह 

इति संमान्य चिच्रंत- ` 
त्पदयुनां प्रविचेष्टितम् ॥ ६८ ॥ 
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भोग्यीचिकीर्षितं नेव 
कुयांदन्यत्र तं पञ्चम् । 

भोग्यीचिकीरषितमिति यागादौ देवीनां भो- 
कमभिप्रेतमिव्यथेः । अन्यत्रेति यागात् ॥ 

ननु यागयोग्यपशुविषये भवतु नामेवम् ; 
अयोभ्यस्तु टोकितोऽपि ततोऽपसारणीयोऽन्यत्र 
च खेच्छया विनियोज्य एव, तन्नायं नियमो 
भोग्यीचिकी्षितं पशुं नान्यत्र कुर्यादितीदया- 
दङ्कथाह 

नापि नैष भवेयोग्य 
` इति बुद्धापसारयेत् ॥ ६९॥ 

तं प्यं किंतु काङ्का चे. 
हिषे तं तु ठौकयेत् । 

इहं 
नन शण्ठं च प्रह ददयारक्षीणगातर नचैव हि। 
मातिबृद्धं नातिबाटं सीप नेव भैरवि ॥ 

इव्यादयुक्तखरूप एष पशुथांगयोग्यो न भ्वे- 
दिति बुद्धापि तं पशुं पक्रान्तायागान्नापसारयेत्, 
भ्रत्युत 
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{शङ्की युवा च पूणाजज एकवणेः श्युभाननः । 
महिषाजाविकथेव भरिविधो यागसिद्धये ।॥' 

इत्याद्युक्त विशेषे चेदाकाङ्घा, त्तं विशिष्टमपि 
पशुं टोकयेत् येनाकाद्कापरिपरतिः स्यात् । तेन 
यावन्त एव परावो यागे टोकितास्तावन्त एव 
दातव्याः, नतु योग्या एवेत्युक्तं स्यात् ॥ 

अत एवाह 
तावतस्तान्पद्यन्द्दया 

तथाचोक्तं महेशिना ॥ ७० ॥ 
` तावत इति विरोषाकाङ्कापारिपूणयपर्यन्तान् ॥ 

एवं परयोः सामस्त्येन विरोषमभिधायांश- 
तोऽप्यभिधत्ते 

परलोवपामेदसी च 
गाखिते वहविमभ्यतः । 

अप॑येच्छक्तिचक्राय 
परमं तपेणं मतम् ॥ ७१॥ 

हदन्बसुण्डांसयक्र- 
सप्रधानं विनिवेदयेत् । 
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कर्णिकाकुण्डरीमज्ञ- 
पश्य सुख्यतरं च वा ॥ ७२ ॥ 

ततोऽ तर्पणं क्या 
न्मच्रचक्रस्य दिकः । 

तन्निवेयं च देवाय | 
ततो विज्ञापयेस्पमुम् ॥ ७३ ॥ 

 यङ्ृत् कष्णमांसं प्रधानत्वेन विनिवेदयेत्। 
कणिका जिद्किका । कुण्डली परा मण्डलिका । 
मजा. अस्थिवसा । परोवः पाश्रनाञ्यः। तर्षण- 
मिति भागवत् ॥ ७३ ॥ 

किं विज्ञापयेदिल्याह 

गुरुत्वेन खयेवाह- 
मान्नातः परमेश्वर । 

साक्षाव्खभोपदेशाये- 
जपेगुरुसुखेन वा ॥ ७४ ॥ 

अनुमराह्यास्त्वया रिष्याः 
दिवश्क्तिभचोदिताः। 
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तदेते तदहिधाः प्राप्ता- 
स्त्वमेभ्यः कुवनुग्रहम् ॥ ७९ ॥ 

समावेराय मां खातमम- 
रद्मिभियदहं शिवः । 

एवं भवदिति ततः 
रिवोक्तिमभिनन्दयेत् ॥ ७६ ॥ 

शिवामिन्नमथात्मानं 
पञ्चकृत्यकरं स्मरेत् । 

स्वामनः करणं मचरा- 
न्मूतिं चानुजिघुक्षया ॥ ७७॥ 

ततो बद्धा सितोष्णीषं 
हस्तयोरचैयेत्करमात् । 

न्योन्यं पाशदाहदाय 
शुदतचविदष्टये ॥ ७८॥ 

तेजोरूपेण मनच्रांश्च 
रिवदस्ते समर्चयेत् । 

गभावरणगानद्ध- 
परिवारासनोज््ितान् ॥ ७९.॥ 
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आत्मानं भावयेत्पश्चा- 
देककं जरचन्द्रवत्। 

कृत्योपाधिवरशाद्धिन्नं 
षोटाभिन्न तु वस्तुतः ॥ ८० ॥ 

अथेति तदाज्ञाखाभानन्तरम् । अनेन चा- 
भितृच्यनन्तरोरिष्टं खस्य खभावस्य दीपनमपि 
उपक्रान्तम् । मच्रान् करणं स्थूटसूक्ष्मतया परा- 
पररूपां मूतिं च स्मरेदित्येष संबन्धः सितो- 
ऽणीषमिति नवात्मना सक्तजसम् । अन्योन्य- 
मिति दक्षिणेन वामं वामे [न 1] च दक्षिण- 
मिथः । पादादाहकत्मेवोपोहरयितं तेजो 
रूपेणेत्युक्तम् । गभोवरणगानिति मूरमन्र- 
तदक्ररूपानित्यथः । यथोक्तं 

त्रह्मपश्चकसंयुक्तः रिवेनाधिष्टितः भः । ` 
पा्चच्छेदकरः क्षेमी शिवदस्तः प्रकीर्तितः ॥ 

इति । एककमिति अनन्यापिक्षत्वादसहायमि- 
त्यथः । जखचन्द्रवदिति यथाहि वस्तुत एक 
एव॒ चन्द्रस्तत्तनरखाधारादिखक्षणादुपाधिभेदात् 
नाना-भवेत्, तथायमपीदयथंः ॥ ८० ॥ 
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अस्य पोढाभिन्नलमेव ददोयितुं तस्तिपाद्- 
कमागसञथ्न्थ तात्पयता व्यचष्ट 

मण्डटस्थोऽहमेवायं 
साक्षी चाखिटकममणाम् । 

शद्धा हि द्रष्ता शम्भो 
मेण्डरे कल्पिता मया ॥ ८१ ॥ 

होमाधिकरणस्वेन 
वङ्ञावहमवस्थितः । 

यदासमतेद्धा मचराः स्थुः 
पारडोषविधावरम् ॥ ८२ ॥ 

साक्षित्वमेव शुद्धेयादिना निणीतम् । शु 
द्वेति नत कतेतमिश्ना । यदास्मतेद्धा इति 
गृही तवदह्थाकारपरमेश्वरावेदावरोन्मिषितदीत्तय 
इयथः ॥ <२॥ 

ननु किं नामैषां पाश्ठोषसामथ्येमि लयाशङ्खयाह 

सामान्यतेजोरूपान्त- 
राहूता भुवनेश्वराः । 

५ 



३४ श्रीतत्रारोके । 

तर्पिताः श्राविताश्चाणो- 
नाधिकारं प्रतन्वते ॥ ८३ ॥ 

आ यागान्तमहं कम्भे 
संयतो विघ्शान्तये । 

सामान्यरूपता येन 
विरोषाप्यायकारिणी ॥ ८४ ॥ 

रिष्यदेहे च तत्पाश- 
रशिथिर्खप्रसिद्धये । 

स हि खेच्छावशात्पाशा- 
न्विधुन्वन्निव वर्तते ॥ ८५॥ 

साक्षाव्सखदेहसंस्थोऽहं 
कतानुग्रहकमणाम् । 

ज्ञानक्रियास्वतन्रत्वा- 
दीक्षाकमणि पेशरः ॥ ८६ ॥ 

सामान्यतेजोरूपान्तरिति गभीकरतधमत्रय- 
पारमेश्चरतेजःखभावमव्रेकात्म्यमापादिता इ- 
त्यथः । आहानादि' च वक्ष्यमाणम् । अधि. 
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कारः खमुवनादौ भ्रतिबन्धः । कुम्भ इति 
अथात् ककैर्यां च, अन्यथा हि अस्य षोढामि- 
न्रतं न स्यात् । अन्न हि विघ्शान्तिमा्रालम- 
तयावस्थितः समया एव विशिष्टाः कियाः पाड- 
येदिस्युक्तं सामान्यरूपता विरोषाप्यायकारिणी 
ति । खेच्छावरादिति न्यस्य मर्पसिाकादि 
अपेक्षणीयं किचिदित्युक्तं प्रा बहशः । पेशर 
इति समथः ॥ ८६ ॥ 

नयु कथमस्य देहादियोगात् पारिमियेऽप्येवं 
भवेदित्याराङ्य दष्ठान्तयति 

भिन्नकायाकृतिनाते- 
न्द्रियचक्रानुसन्धिमान् । 

एको यथाहं वहयादि. 
पड्पोऽसि तथा स्फटम् ॥८५५॥ 

एवमाटोच्य येनैषोऽ- 
ध्वना दीक्षां चिकीषति । 

अनुसंहितये शिष्य- 
वजं पञ्चसु तं यजेत् ॥ ८८ ॥ 
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_ यथा हि एक एवाहमनेकब्यापारे तत्तदाका- 
रविरोषे च 

मनःषष्ठानीद््ियाणि""* "^" "` ॥ (भग्गी०१५।७) 

इत्युक्तेरिन्द्रियाणां षद्े य एवाहं पदयामि, स 
एवाहं श्चणोमीदेवमनुसन्धिमसखेन सवेजनसा- 

क्षिकं द्रशादिरूपतया षोढा भवामि इयेवं म 
णडलवह्वयादावधीति वाक्याथः । येनेति तच्वक- 
खादीनामन्यतमेन ॥ << ॥ | 

` नन्वघ्रानुसन्धानेन किं स्यादिव्याशङ्खयाह 
अनुसन्धिवखान्ते च 

समासव्यासभेदतः । 
कुयांदलयन्तमभ्यस्त- 

मन्यान्तभावपूरितम् ॥ ८९ ॥ 
ततोऽपि चिन्तया मूयो- 

ऽनुसन्दध्याच्छिवात्मताम् | 
अलयन्तमिति । एवं हि अस्वलितमेव करम 

सिच्येदियाशयः । अनुसन्दध्यादिति अथोदा- 
स्मन्येव ॥ 
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एतमेवागम्रन्थं व्याचक्षाणः प्रपथयति 

अहमेव परं तं 
नच तद्धटवत् कचित् ॥ ९० ॥ 

महाप्रकाास्तत्तेन 
मयि सवेमिदं जगत् । 

नच तत्केनचिद्वाह्य- 
प्रतिविभ्बवदर्पितम् ॥ ९१ ॥ 

कृतांहमस्य तन्नान्या- 
धीन च मदधिष्ठितम् । 

इत्थं भूतमहाव्याप्ति- 
संवेदनपवित्रितः ॥ ९२॥ 

मत्समतं गतो जन्तु- 
पक्त इत्यभिधीयते । 

तदिति घटवन्नियतरूपत्वाभावात्। तेनेति म 
हापरकाशरूपत्वेन पूर्णे हि रूपे सवस्येव सद्भावो 
भवेदिति भावः । तदिति केनचिहाघ्येन बि. 
म्बेनानपिंतखात्। अत एव न तदन्याधीनं यतो 

® ® ¢ 

मदधिष्टितं मय्येव विश्रान्तभिलयथंः । यदागमः 



३८ श्रीतत्रारोके । 

(अधिष्ठाता च कतो च सर्वयाहमबयितः 

इति । मत्समत्वगमने हेतुरि्थमिदयादि । यद्- 
भिपायेणेव 

"मोक्षो हि नाम नैवन्यः खरूपप्रथनं हि सः । 
खरूपं चात्मनः सं विन्नान्यत्" '“ `“ * "॥' (१।१५६) 

इयादि भरायुक्तम् ॥ 

नन पोनःपुन्येनेवं भावनया किं स्यादिल्या- 
२ङ् यह् क्षः "^ 

तापनिधेषैसेकादि- 
पारम्पर्येण बह्विताम् ॥ ९३ ॥ 

यथायोगोरुको याति 
गुरुरेवं शिवात्मताम् । 

ततः पुरःसितं यद 
पुरोभावितवियहम् ॥ ९४ ॥ 

परोक्षदीक्षणे यदा 
दभोयेः कर्पते स्ते । 

शिष्ये वीक्ष्याच्यं पुष्पाये- 
न्यंसेद्ध्वानमस्य तम् ॥ ९५॥ 
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येनाध्वना मुख्यतया 
दीक्षामिच्छति दैरिकः। 

पुरःस्थितमिति साक्षाद्रीक्षणे । परोक्षेति 
देशान्तरस्थतया । भरत इति मरणे सतीः ॥ 

मुख्यतामेव ददेयति 

तं देहे न्यस्य तत्रान्त- 
भाव्यमन्यदिति सिति; ॥९६॥ 

अनेन च शिष्यदेहेऽध्वन्यासविधिरुक्तः॥९६॥ 

इदानीं तु शोध्यरोधकयोवै चित्रयममिधत्ते 

सोभ्याध्वनि च विन्यस्ते 
तत्रैव परिशोधकम् । 

न्यसेदयथेप्सितं मन्नं 
दोध्योचियानुसारतः ॥ ९७ ॥ 

कचिच्छोध्यं विन्यस्य 
रोधकन्यासमात्रतः। 

स्वयं शुद्धयति संशोध्यं 
द्रोधकस्य प्रभावतः ॥ ९८ ॥ 



० श्रीतत्रारोके । 

र (र 

ययेप्सितमिति यरो; शिष्यस्य वा । शोध्यो- 
चित्यानुसारत इति 

+योजयेननेशवराद्ध्यं पिवन्यादिकमष्टकम् ।(मा० वि०९।७२) 

इत्ययुक्तं शोध्यालुयण्यभनुखयेयथः । प्रभा 
वत इति । यदुक्तम् 
अचिन्त्या मन्रशक्ति्वि परमेशयुखोद्धवा ।' (ख०४।१५१) 

इति ॥ ९८ ॥ 
तत्र शोध्यस्येव तावदेचित्र्यमभिधातुमाह 

अपरं परापरं च 
परं च विधिमिच्छया । 

तदयोजनानुसारेण 
भिता न्यासः षडध्वनः॥९९॥ 

तद्योजनेति तच्छब्देन अपरादिविधिपरामरेः ९९ 
कथं चास्य देहन्यास इल्याह 

टखटान्तं वेदवसो 
रनध्रान्तं रसरन्धरके । 

वसुखेन्दो हादरान्त- 
मिलेष त्रिविधो विधिः ॥१००॥ 
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कमेण कथ्यते टष्ठः 

शाखे श्रीपूरवैसंन्ञिते । 
वेदवसाषिति चतुरशीतावङ्कखानाम् । रसर- 

न्ध्रक इति षप्णवतो । वसुखेन्दाविति अषटोत्तरे 
दाते ॥ 

तमेव तसखोपकऋममाह 

तत्र तच्वेषु विन्यासो 
गुल्फान्ते चतुर्खे ॥ १०१ ॥ 

धरा जलादिमूखान्त 
प्रयेकं व्यङ्टं मात् । 

रसश्चयङ्कर नामे- 

रूध्वैमिस्थं षडद्कटे ॥ १०२॥ 

पुंसः कान्तं षटूतच्चीं 
प्रयेकं व्यङ्कटे क्षिपेत् । 

अष्ठादशाङ्रं त्वेवं 

कण्ठकूपावसानकम् ॥ १०२३.॥ 



श्रीतत्रारोके । 

सदारिवान्तं मायादि 
चतुष्कं चतुरङटे । 

प्रलयेकमिलयन्धिवसु- 
संख्यमाटिकदेरतः ॥ १०९ ॥ 

शिवतचं ततः पश्वा- 
तेजोरूपमनाकुरम् । 

सर्वेषां व्यापकत्वेन 
सबाह्याभ्यन्तरं स्मरेत् ॥१०९५॥ 

जखाय्न्तं साधेयुगमं 
मरं त्यह्घुरुमियतः । 

दावचाङ्करताधिक्या- 

दिधिरेष परापरः ॥ १०६॥ 
जखादयन्त त्यजे चे- 

द्व्यक्तं तु चतुष्टये । 
तचतुर्विशयाधिक्या- 

त्परोऽप्यष्ठशते विधिः ॥१< 
रसश्चुतीति जखादिमूखान्तं तश्रयोविंशते 
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्ङ्कलत्वात् षट्चल्वारिदादङ्ककमियथेः । नामे. 
रूध्वं षडङ्कख इति तत्पयन्तमित्यथः । एवमिति 
षपणां प्रयेकं 7रयङ्करखात् । प्रयेकं चतुरङ्करमिति 
येन चतुर्णा चतुरङ्करखतया षोडशाङ्कखानि मव. 
न्तीति । अब्धिवखिति चतुररीतिः। आ अछि- 
कदेदात इति रखाटदेदान्तमिदर्थेः । अत्रैव 
जलादुच्यन्तं तच्छद्वाविंदातेः पयेकमधेस्य सक- 
लस्य चाङ्कटस्य इयस्य चाधिक्यात् प्ररापरे परे 
च विधो द्वादश चतुरविशतिश्ाङ्खखानि अधिकी- 
भवन्तीति षण्णवतिरषटोत्तरं शतं चाङ्घलानां 
भवतीस्य॒क्तं जराच्चन्तमिति । यदुक्तम् 

(अपरोऽयं विधिः प्रोक्तः परापरमतः भृणु । 
पर्ववत्पृथिवीत्ं विज्ञेयं चतुरङ्रम् \ 
साथ॑द्रवङ्गरमानानि पिषणान्तानि रक्षयेत् । 
प्रधानं चयङ्खरं जञेयं रोषं पूर्ववदादिरोत् ॥ 
परेऽपि पूर्ववतपरथ्वी चयङ्कलान्यपराणि च । 
चतुष्य प्रधानं च शेषं पवबदाश्रयेत् ।' (मा०वि०६।२७) 

इति ॥ १०७॥ 
नन्वेवं ्िविधमाने कि प्रमाणमिदयाशज््याह् 

त्रिविधोन्मानकं व्यक्तं 
वसुदिग्भ्यो रविक्षयात् । 



9 श्रीतन्रारोके । 

मयतन््रे तथाचोक्तं 
ततस्स्वफट्वाञ्छया ॥ १० ॥ 

 वसुदिग्भ्य इति अष्टोत्तराच्छतात् । रविक्षया- 
दिति आवतेनीयम्। तेन द्वादशानां दादशानाम- 
खानां क्षयादियथंः ॥ १०८ ॥ 

एवं सामस्येन तानां न्यासममिधाय, 
उ्यस्तत्वेनाप्याह 

नवपञ्चचतुख्येक- 
तचखन्यासे खयं धिया । 

न्यासं प्रकर्पयेत्ताव- 
तच्वान्तभावचिन्तनात् ॥१५९ 

करापञ्चकवेदाण्ड- 
न्यासोऽनेनेव रक्षितः । 

तत्र नवत्न्यासे प्रकृतिः पथारशत्सु अङ्क- 
रेषु, पुरुषच्िषु, नियतिनेवसु, कारः षटसु, 
मायाविेशसदाशिवाः चतुषु चतु, शिवस्त 
ठ्यापकतयेति । पञथचतचन्यासे तु धरा चतुर्ष 
अङ्केषु, जटं षदट्चत्वारिशरु, तेजो द्वाविं- 
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रातिषु, वायुद्रादरसु, आकारो उयापकतयेलयप- 
रोऽयं विधिः । यदुक्तम् 

(अधुना पश्च त्खानि यथा देहे तथोच्यते । 
नाभेरुध्वं तु यावत्खात्पवेषदभमयुक्रमात् ॥ 
धरातत्वेन गुर्फान्तं व्यापन शेषमिहाम्बुना । 
द्वाविंशति पयोणि तद्ध्वं तेजसा वृतम् ॥ 
तसाददादश्च पवबोणि वायुव्यापनिर्दाहृता । 
आकाजान्तं परं चान्तं सर्वेषां व्यापक सरत् ॥ 

(मा०वि०६।९) 

इतरत्र षिधिद्वये तु जरत एव इादश दा 
दशाङ्कखान्यधिकीभवन्ति इति विकल्पनीयम् । 
परथ्वीप्रकृतिमायाशक्तिरश्चणचतुस्तच्वन्यासेऽपि 
एवमेव विधिः । त्रितखन्यासे तु आत्मत 
दाससतिष्वङ्घरेषुः विधातं द्वादशसु, रिव- 
तं तु व्यापकतथेति ! तदुक्तं 

“निखण्डे कण्टपयेन्तमास्पतचस दाहम् । 
वि्यातवमतोध्व तु शिवत्तं तु पूर्ववत् ।। 

(मा००६।१०) 

इति । तावतामिति अवशिष्टानाप् । अनेनेति 
पचतुस्तखन्यासेनेव ॥ 



४६ श्रीतत्रारेके । 

नन्वस्तु एवं भरिविधं मानं, खरखाटायन्तं 
त्रेधावस्थानमस्येति कुतस्त्यभिलयााङ्याह 

0 ® क 

उक्तं च त्रिरिरस्तन्र 
सखाधारस्थं यथासितम्॥३१०॥ 

दादशाङ्रसुल्थानं 
"६ न ६. $ 

देहातीतं समं ततः ¦ 
दासप्ततिदशदे च 

देहस्थं रिरसोऽन्ततः ॥१३१॥ 
पादादारभ्य सुश्रोणि 

अनाहतपदावधि । 
इह पादादारभ्य रिरसोऽन्ते नादान्तपदं 

यावत् रुखाटपयन्तं द्वासत्ततिर्दरा दे च चतुर. 
रीतिरङ्कलानि देहस्यमपरं मानमिद्यथः । एवं 
यथास्थितमपरं मानमवटम्ब्य खाधारे सुण्ड- 
व्यचि स्थितं बह्मरन्धान्तं इादाङ्करमुत्थानं 
षण्णवलयङ्कलं परापरं मानमिति यावत् । ततोऽपि 
देहातीतं इादशान्तं यावत् समं इादशाङ्कलमे- 
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वोत्थानं येनाष्टोत्तरं शतमङ्गखानां परं मानं 
स्यात् ॥ 

नयु देहस्येवं माने वक्तमुपक्रान्ते कथं तद्- 
तीतेऽपि तदुच्येतेयाशङ्खयाह 

देहातीतेऽपि विश्रान्या 
संवित्तेः कस्पनावरात्॥११२॥ 

देहमिति तस्मास्स्या- 
दुस्थानं दादशाङ्करम् । 

इति निणेतुमत्रेत- 
दुक्तमष्टोत्तरं शतम् ॥ ११३ ॥ 

परस्याः संविदो हि देहातीतेऽपि विश्नान्ला 
काट्पनिकं देहमस्तीति तस्मात् ब्ह्मरन्ध्रादपि 
दादशाङ्कखसुत्थानं देहतयेव स्यादिति निर्णेतु- 
मेतदत्र श्रीत्रिरिरोभैरखे परमष्टात्तरदातास्मक- 
मुक्तमियथंः ॥ ११३ ॥ 

एवं तां न्यासमभिधाय, भोवनमप्याहं 

पुरन्थासोऽथ गुर्फन्तं 
भूः पुराण्यत्र षोडशा । 



3 4 श्रीतत्रारोके | 

तस्मादेकाङ्ख्व्याप्या 
प्रयेकं कुखादितः॥११५॥ 

द्िरण्डान्तं त्यह्रं तु 

चछगरखण्डमथान्धिषु । 
देवयोगा्के दे हि 

प्रत्येकाङ्टपादतः ॥ ११९५ ॥ 
इति प्रधानपयन्तं 

वट्चल्वास्यदङ्र्म् 

षटपञ्चारात्पुराणीत्थं 
प्रागधरायां तु षोडश ॥११६॥ 

ततोऽप्यधाङरुव्याघ्या 

पट् पुराण्यङ्ुलत्रये । 

चत्वारि युगम एकसि- 
सेकं च पुरमङ्गरे ॥ ११७ ॥ 

सरागे पुस्पुराणीग- 
संख्यानील्थं पडड्ुटे । 
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कोधेश्पुरसेकसि- 
न्ये चाण्डमियं च वित्॥१३८॥ 

संवतेभ्योतिषोरेवं 
करखतच्गयोः कमत्। 

श॒रपञ्चान्तपुरयो- 
अरे, 

नियतो चेकयुग्मता ॥ ११९ ॥ 
षोडरोति चतुषु अङ्करेषु प्रयेकमङ्कखचतु- 

भागव्याघ्या । द्विरण्डान्तमियेकोनचत्वारिशम् । 
छगखाण्डमिति चसारिंदात्तमम् । अभ्धिष्विति 
चतुषु अङ्करेषु । एषाम विभागः परयेकाङ्ल- 
पादत इति। षोडशेति पुराणि अथोद ङ्टान्यपि 
चारि । षट् पुराणीति पुंस्तच्गतानि । चवा 
रीति भ्रचण्डादिसंबन्धीनि । युग्म इति अङ्कर- 
दये । पकमिति एकशिवसंबन्धि । इश्वरसंख्या- 
नीति एकादशा । एकसिन्निति अङ्कले । द्वय 
इदयङ्करखयोः। चाण्डमिति चण्डसंबन्धि । षिदिति 
विद्या एवमिति संवतेपुरमेकाङ्कलं, ज्योतिष्पुरं 

र 

दयङ्खटम् । एकयुग्मतेति श्रुरपुरमेकाङ्र, पथा- 
न्तकपुर द्यङ्कखम् ॥ ११९ ॥ 
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विद्यादौ चये चागमोऽपि एतामेव व्याख्यां 

सहते इति दशेयितुमाह 
श्रीपूर्वशञाखे तचचोक्ते 

परमेरोन शंभुना । 
उत्तरादिकमादध्येक- 

भेदो विद्यादिके चये ॥१२०॥ 
विव्यादौ हि तचखत्रये द्रे दवे पुरे, तत्र उन्तर- 

मृ्वैगं पुरं च्यङ्कखमधस्तनं सेकाङ्करमिति भर- 
तितं ब्रीण्यङ्कखानि यावच्िष्वेतेषु नवेति ॥ 
ननु कथमत्रेषां उयलययेनोपदेश इ्याराङ्गयाह 

असारस्वाक्रमस्यादो 
नियतिः परतः कखा । 

अथवान्योन्यसंज्ञाभ्यां 
तच्वयोव्येपदेश्यता ॥ १२१ ॥ 

एकवीररिखेरश्री- 
कण्ठाः कारे ्रयसखये । 

कारस्य पूवं विन्यासो 
नियतेरभिधीयते ॥ १२२ ॥ 
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जथवान्योन्यसंज्ञाभि- 
व्यपदेशो हि द्यते । 

पतदेवोपोदरयितुं युनरप्य॒क्तं काटस्ये- 
त्यादि ॥ ॥ 

एतदेव संचिनोति 
एवं पुमादिषट्तच्वी 

विन्यस्ता्टादद्राङ्रे ॥ १२२॥ 

ततोऽप्यट्र्ठमात्रान्तं 
मायातत्वस्थमष्टकम् । 

प्रल्येकमधाङ्रुत 
स्यदङ्कचलुष्टये ॥ १२४॥ 

इत्थं व्यक्षिणि पुराण्यष्ठा- 
 विदतिः पुरुषान्निि। 
पुरत्रयं हयोख्यंरा- 

न्युनाङ्गरुमिति कमात् ॥१२५॥ 
दयोद्यं पञ्चपुरी 

वेयीये चतुरहुटे । 
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तत रेरापुराण्यषटो 
चतुष्केऽधाट्रक्रमात् ॥१२६॥ 

ततखीणि दये हे च 
हयोरित्थं चतुष्टये । 

सादाशिवं पञ्चकं स्या- 
दित्थं वस्वेककं रवो ॥ १२७ ॥ 

इत्थमिति अष्टादशानां चतुण( च एकीका- 
रात्मना प्रकारेणेयथंः । द्यक्ष्णीति द्वाविंशता- 
वङ्कलानाम् । निरीति तत्पयन्तम् । द्रयोरि- 
खयोः । अङ्करद्रये हि षोडशधा विभक्ते परति- 
पुरं भागद्वयं मानमिव्युक्तं त्यंशन्युनाङ्कलमिति 
ऋमादिति। ज्ीणीति पुराणि हय इलयङ्कखयोः। 
तच्च अयंशन्यूनाङ्कलमानेनेदपेक्षणीयम् । वखे- 
ककमिति अष्टादश पुराणि । रवाविलङ्कखद्वा- 
दशके ॥ १२७ ॥ 

एतदेवोभयथापि संकरयति 

षोडशकं रसविशिखं 
वसुदहिकं वसुशारीति पुरवगांः । 
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वेदा रसान्धि युग्मा 
क्षि च रवयस्तत्र चाङ्गुलाः कमरा 

रसविरिखमिति षट्पञ्चाशत् । वसुद्िकम- 
छाविंदातिः । वसुशशीद्यष्ठादशच । वेदाश्चत्वारः । 
रसाग्धीति षट्चस्वारिशत् । युग्मानि द्वाविंश- 
तिः । रवयो दादश ॥ १२८ ॥ 

एवं चेदं सिद्धमिद्याह 

अष्टादश्चाधिकरातं 
पुराणि देहेऽत्र चतुरशीतिमिते। 

विन्यस्तानि तदित्थं | 
दोषेतु व्यापकं रिं तचम् १२९. 

इति विधिरपरः कथितः 
परापराख्यो रसश्चुतिखाने । 

अष्ठशरारं संख्यानं 
खमुनिकृतं तत्परे विधो ज्ञेयम् ॥ 

रसश्चुतिस्थान इति षट्चस्वारिददात्मनि । 
अष्टशारमिति अष्टपचादात् द्ादशानामाधि- 
क्यात्। खसुनीति चवुर्विशतेराधिक्यात् ॥१३०॥ 
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नयु कथं चात्र द्वादशानां चतु्विरातेवा अ- 
ङुखानामाधिक्यमिलयाशङ्खयाह 

खकुरदेयोगाष्टक- 
पयन्तस्यात्र मुवनपुगस्य । 

अधिकीकुयाद्रणना- 
वरन नग ववहय कमशः॥ 

भुवनप्रगस्येति षट्पथारादात्मनः । भागः 
मिति परापरे विधो किंविदंशाधिकपचभागर- 
क्षणम् । परे व॒ किंविदंशन्युनाधोङ्कखटक्षणम् ॥ 

एवं भुवनाध्वनो न्यासमभिधाय पदाध्व- 
नोऽप्याह् 

अपरादिविधित्रेता- 
द्य न्वासः बद्मत्वनः | 

पूवं ददापदी चोक्ता 
सखतन्ना न्यस्यते यदा ॥१२२॥ 
व दीक्षा कायां चे- 
तदेयं न्यासकस्पना । 

तत््वादिसख्यतायोगा- 
दीक्षायां तु पद्।वी ॥१३३॥ 
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तत्तखायनुसारेण 
तत्रान्तभोव्यते तथा । 

खप्रधानतयोगे त॒ 
दीक्षायां पदपद्धतिम् ॥१३०॥ 

न्यस्येक्मेण तच्वादि 
वद्नानवरोकिनीम् । 

पूषैमिति एकादशञाहिकादो । खतत्रेति प्र 
धाना । तत्रेति त्वादौ । तथेति दश्धालेन । 
खप्रधानत्योग णएवोपोहखितस्तत्वादिवदना 
नवरोकिनीमिति ॥ 

तदेवाह 

चतुष्वष्ठासु चाषा 
दशस्वथ दशसखथ ॥१३५॥ 

दृश्षस्थो पञचदश- 
सथ वेदशरेन्दुषु । 

धरापदान्नवपदीं 
मातृकामाटिनीगताम् ॥१२६॥ 
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योजयेद्याप्त दशमं 
पदं तु हिवसंज्ञितम् । 

धरापदं वजयिता 
पञ्च यानि पदानि तु ॥१३७॥ 

विधिद्यं स्याचिक्षिप्य 
दादश दादश्ाङ्खान् ! 

वेदाश्चत्वारः । रारेन्दवः पश्चदरा । तत्र संहा. 
रक्रमेण एकाक्षरं चतुरक्षरं दयं, पचाक्षरं जय, 
एकं च छ्यक्षरं, अयक्षरं चेति नवपव्याः विभागः, 
तदुक्तं 

(्वतुरङ्लमाचं त॒ दे चान्पेऽष्टाङ्खटे परथर् ॥ 
दश्चाङ्करानि ्रीण्यसादेकं पश्चदशाङ्लम् । 
चतुभिरधिकेथाल्यव्यापकं नवमं महत्॥'(मा०वि०६।२०) 

इति । अचर च चतुभिरङटेरन्यदष्टमं यक्षरं 
पदं, अधिकेरवशिष्टेः पथदशभिरङ्खटेश्च नवमं 
यक्षरं, महर्षोड क्षरं दशमं च उ्यापकमिति 
व्याख्यानायोक्तं वेदशरेन्दुष्विति शिवसंक्लितं 
दशाम पदं उ्याप्िति च । यस्पुनरनेन पथिकायां 
व्याख्यातं अयधिकिश्चतुभिः स्ताङ्कख्ग्याघ्या 
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अष्टमं पदं पारिशिष्यात् द्वादशाङ्कख्व्याघ्या 
च नवममिति, तत् तखक्मसाभ्यापादनहेवा 
किनां केषाचन मतमिति । नहि सवंसविकया 
एतदापादयितु पायते इति किमदाक्यार्थाभिनि- 
वेरोन। तथाहि भोषने न्यासे च्यङ्कटसेऽपि च्छग- 
खाण्डभुवनस्य अ्रयङ्करखमुक्तं कथं संगच्छताम्। 
भुवनानि हि तचे्व्याप्यन्ते, नतु तानि तेः। 
नाप्येषां नियततच्वगतसेनावस्थितेः तखान्त- 
रेषु अवस्थानं वक्तु स्याय्यमिदयलं बहूना । 
पञ्चेति षट्चतरारिशदङ्कखगतानि । निक्षिप्येय- 
थात् तेष्वेव पञसु पदेषु ॥ 

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 
मनच््राध्वनोऽप्येष एव 

विधिर्विन्यासयोजने ॥१३८॥ 
व्यापिमात्रं हि भियेते- 

त्युक्तं पागेव तत्तथा । 
प्रागिति एकादशाहिकादो ॥ 
इदानीं वणोध्वानममिधातुमाह 

वणौध्वनोऽथ विन्यासः 
५ ® 

कथ्यर्तञत्र वाधत्रय ॥१.२९। 
८ 
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एकं चतुपुं प्रयेकं 
दयोरङटयोः कमात् । 

त्रयोर्विरातिवणीं स्यात् 
स 

पड्ण्येकेकराखिषु ॥ १४० ॥ 

प्रलयेकमथ चत्वार- 
श्चतुष्विति विखोमतः । 

माटिनीमात्रकाणाः स्यु- 
व्यघु रवं रसेन्दुतः॥१४१॥ 

वजेयित्ादयवणं तु 
तच्वत्स्याद्रवीत्रवीन् । 

तां ्रयोरविशतो वर्णे- 
ष्वप्यन्यस्स्याहिधिद्यम् ॥१५२ 

एकमिति श्च ह च यद्रक्ष्यति विरोमत 
इति । एकैकश इति रिषति येन तरिषु षोढा 
गणनादषटाद्र ङलानि भवन्ति ॥ एवं चतुप्बपि 
चतुधा गणनात् षोडश्ञाङ्कखानि स्युरेप्युक्त 
पये चतुषु चत्वार इति । रसेन्दुत इति षोड- 
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दार्णरूपमिदयथंः । अन्यद्िधिद्वयं स्यादिति स- 
मन्वयः । तच्चवदिति । यदुक्तं समनन्तरमेव 

जसाघ्यन्तं साधषुगम "^" "^" "` " ( १०६ ) 
इत्यादि ॥ १४२॥ 

अत एव श्रीपूरवेशाखे तच्ेषु एवेतदादाबु- 
पटिष्ठम्, अनन्तरं तु तदेव पदादावतिदिष्टमि- 
त्याह 

श्रपूर्वशाखरे तेनादो 
तच्वेषुक्तं विधित्रयम् ¦ 

अतिदिष्ठं तु तद्धि्ना- 
मिन्नवणेहये समम् ॥१४३॥ 

तन्रयमेवातिदे दावाक्यं पठति 

हिविधोऽपि हि वणानां 
षड़धो मेद् उच्यते । 

त्वमागेविधानेन 
ज्ञातव्यः परमाथतः ॥१५५॥ 

उपदेशातिदेश्ाभ्यां 
यदुक्तं तसपदादिषु । 
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भूयोऽतिदिष्ठं तत्रैव 
दाखेऽस्मददयेश्वरे ॥१४९५ 

मातकामालिनीगतखेन द्विविधोऽपि वणानां 
यो मेदः प्रयेकं वणेपदमनच्रव्याघ्या षड़्िध उ 
च्यते, स पूर्वोक्तकरमेण तखमागविधिना वस्तुतो 
ज्ञातव्य इति वाक्याथः । अस्मद्धदयेश्चर इदय 
नेन अत्रैव विश्रान्तिस्थानत्वं कटाक्षितम् ॥१४१५ 

तदेवाह 
पदमन्रकरादीनां 

पूवेसूत्रानुसारतः 
त्रितयवं प्रकु्वीत 

तच्वणोंक्तवत्मेना ॥ १५४६ ॥ 
उक्तं तत्पदमन््रेषु 

कृरास्वथ निरूप्यते । 
पदादीनां 
"पादाधः पञ्च भूतानि" | (भा०्वि० ६।२) 

इत्यादिसूत्राण्यचु खय तचाध्युक्तवत्मना परप- 
रापरापरतेन तरिमेदभिन्नसखं विदध्यादिलयथः। 
उक्तमियनन्तरमेव ॥ 
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तदेवाह 

चतुषु रसवेदे' हया- 
+ क 

विरात दादशरासखथ ॥ १५७॥ 
नित्रच्यायाश्चतखः स्थु- 

व्याप्त्री स्याच्छान्त्यतीतिका । 
हितीयस्यां कखायां तु 

टादश दादशाङ्खन् ॥१४८॥ 
® छर, $ 

ऋमास्क्ि्वा विधिदतं 
परापरपरात्मकम् । 

चतुरण्डविधिस्ादि- 
दाब्देनेह प्रग्रह्यते ॥ १४९ ॥ 

कराचतुष्कवत्तेन 
तस्मिन्वाच्यं विधित्रयम् । 

दवितीयस्यामिति षट्चत्वारिशदङ्कखगता- 
याम् । आदिशब्देनेति श्रीप्रवेवाक्यगतेन ॥ 

एवं शोध्यवेचिभ्यमुपसंहरन् शोधक्वेचित्रय- 
मभिधातुमाह 
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एवं षड़धिमध्वानं 
रोध्यशिष्यतनो पुरा ॥१९५०॥ 

न्यस्येकतममुख्यला- 
चयस्येच्छोधकरसंमतम् । 

दोधकसंमतमिति शोधकतयाभिमतं मच्र- 
विदेषमिलयथेः ॥ 

तदेवाह 

अध्वन्यासनमन्रोघः 
दरोधको द्येक आदितः ॥१५१ 

दाब्दरारिमाटिनी च 
समस्तव्यस्ततो हिधा । 

एकवीरतया यद्या 
षटं यामरख्योगतः ॥१५२॥ 

पञ्चवक्री राक्तेतद- 
देदालखोढा पुनर्हिधा । 

एकाकियामट्त्वेने- 
येवं सा दादशास्मिका ॥१९५३॥ 
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षडद्ा सकरखान्यत्वा- 
द्विविधा वक्रव्पुनः । 

दादरत्वेन गुणिता 
चतुरविंश्चतिभेदिका ॥१९५५॥ 

अधघोरादययष्टके टे च 
ततीयं यामसेदयात् । 

मालदतहवसनन्न 

केवर; श्चुतिचक्रगः ॥१५९५॥ 
एकट्टित्रिचतुभेदा- 

अयोदङ्रामिदात्मकः 
एकवीरतयः सोऽयं 

चतुदेशतया स्थितः ॥१५६॥ 
तत्रासनमच्रोघस्तावत् अध्वनि तव्योजना- 

न्यथानुपपच्या प्रथममेकः शोधकः, शब्दरा- 
शिश्च उ्यस्तसमस्ततया द्विप्रकारः, एवं माछि- 
न्यपीति चत्वारो भेदाः एकवीरतयेति एककस्य 
खसखरूपमा्रविश्ास्तिमयसात् । यामङूयोगत 
इति परस्परोन्मुख्ये चमत्कारतारतम्यात्, येन 
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षण्णां श्रुन्धाश्रुब्धतया द्वादश । एषामेष षण्णां 
वक्रेरेकाकितया यामखुतया वा ग्रहीतेदोदश । 
एतदङ्गानामेव इादराधाखे सकरनिष्करतया 
चतुविरातिः । ततीयमिदयष्टकं , तेनात्र अष्टकर- 
यम् । केवर इति निरुपाधिखात्, अत एव सवे- 
त्रानाख्यतयोक्तः। श्रुतीति चारि खष्यादीनि 
चक्राणि, तेन ख्यनाख्यादितया चतुष्प- 
कारः ॥ १५६ ॥ 

नचायमेतावन्माच्रभेद एवेदयाह 

अनामसंहतिस्थेय- 
सखष्टिचक्रं चतुर्विधम् । 

देवताभिर्निजाभिस्त- 
न्मातृसद्धवव्रंहितम् ॥ १५५॥। 

इत्थं श्रोधकवर्गोऽयं 
मन्राणां सप्ततिः स्म्रता । 
£ ० 

पडधराखेषु श्रीम- 
त्सारशाश्चे च कथ्यते ॥१९५८॥ 

अघोरायष्टकेनेह 
रोधनीयं विपश्चिता । 
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अथवेकाक्षरामने- 
रथवा मात॒काक्रमात् ॥१९९९॥ 

भेरवीयहदा वापि 
खेचरीहदयेन वा । 

भेरवेण महादेवि 
त्वथ वक्राद्धपञ्चकेः ॥ १६० ॥ 

येन येन हि मन््रेण 
तन््रेऽसिन्ुद्धवः कृतः । 

तेनैव दीक्षयेन्मन्री 
इत्याज्ञा पारमेश्वरी ॥१६१॥ 

एवं शोधकमेदेन | 
सप्ततिः कीतिता भिदः । 

दोध्यन्यासं विना मचै- 
रेतैर्दीक्षा यदा भवेत् ॥१६२॥ 

तदा सप्ततिघा ज्ञेया 
जननादिबिवभिता । 

मगरैरिति बहुवचनात् परादिसंबन्धिभिनि- 
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भिरिलिथः। मेरवीयहदेति मात॒सद्धावमन्रेण । 
खेचरीहदयेनेति पिण्डनाथेन ! भैरेणति नवा- 
त्माद्यन्यतमेन ! येन येनोद्धवः कृत इति य 
एवाभीप्सित इत्यथः ॥ 

एवं दोध्यद्ोधक्वेकितरयमभिधाय तन्मि 
मोपनतां दीक्षाभिदमभिधातमाह 

दोध्यभेदोऽथ वक्तव्यः 
संक्षेपात्सोऽपि कथ्यते ॥१६३॥ 

दोधभ्यभेदमेवाह 

एकत्रिपञ्चषटिरा- 
द्ेदात्ता्चश्चतुर्विघः । 

पञचैकभेदाच्चाध्वान- 
स्तथेवाण्डचतुष्ठयम् ॥१६५४॥ 

एवं दद्ाविधं शोध्यं 
त्रिरदडा तदहिधित्रयात् । 

दोध्यरोधकमेदेन 
दातानि स्वेकर्विरातिः ॥१६९५॥ 
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अत्रापि न्यासयोगेन 
सोधभ्येऽध्वनि तथाङ्रतेः । 

दातेकविंदातिभिदा 
जननादयुज्छिता भवेत् ॥१६६॥ 

जननादिमयी ताव- 
देवं शतदशि श्चुतिः । 

स्यात्सप्तयधिकासापि 
दरव्यविज्ञानभेदतः ॥ १६७ ॥ 

हिधेति पञ्चारीतिः स्या- 
च्छतान्यधिकखान्धिका । 

भोगमोक्षानुसन्धाना- 
दविधा सा प्रकीर्तिता ॥१६८॥ 

अश्युभस्येव संद्युव्या 
युभस्याप्यथ रोधनात् । 

हिधा भोगः श्युमे द्यि; 
काठत्रयविभेदिनि ॥ १६९ ॥ 

एकदिसामस्त्यवदरा- ॥ 
त्सप्तधेदष्टधा भुजि; । 
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गुरुरिष्यक्रमात्सोऽपि 
 दहिषेयवं विभिद्यते ॥ १७० ॥ 

प्रयक्षदीक्षणे यस्ा- 
द्योरेकानुसन्धितः । 

तादग्दीक्षाफरं पूर्ण 
विसंवादे तु विवः ॥१,७१॥ 

परोक्षतदीक्षादो 
गुरुरेवान॒सन्धिमान् । 

क्रियाज्ञानमदहिश्चा तं 
दिष्य धान्नीप्सिते नयेत्॥१७२॥ 

अविभिन्ने फ्रियाज्ञाने 
कमद्युडो तथेव ते 

अनुसन्धिः पुनभिन्नः 
कम यस्मात्तदात्मकम् ॥ १,७३॥ 

श्रीमत्खच्छन्दशाखे च 
वासनाभेदतः फलम् । 

हिष्याणां च गुरोश्वोक्त- 
मभिन्नेऽपि करियादिके ॥१७५॥ 
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तन्न शोधक्वेचित्यमेव दशयति 

तथाहि वक्रेयस्याध्वा 
छ्य स्तेरेव योजितः । 

भोक्तुमिष्टे चित्त्वे 
स भोक्ता तद्खान्वितः ॥१७६॥ 

श्युभानां कमणां चात्र 
सद्धावे भोगचित्रता । 

तादगेव भवेत्कमं- 
शुद्धो त्वन्येव चित्रता ॥१७७॥ 

भोगश्च सयरक्रान्या 
देहेनेवाथ संगतः । 

तदैवाभ्यासतो वापि 
देहान्ते वेखयसो चतुः ॥१७८॥ 

प्राक्तनाएटमिदा योगा- 
दवातरिंशद्धेद उच्यते । 

मोक्ष एकोऽपि बीजस्य 
समयाख्यस्य तादराम् ॥१,७९॥ 
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बाऊादिकं ज्ञातशीप्र- 
मरणं राक्तिवजितम् । 

वृद्धं वोदिद्य शाक्तं वा 
रोधनाशोधनादिधा ॥ १८० ॥ 

सदययरव्कान्तितखेधं 
सा चासन्नखतो गुरोः । 

कार्येाज्ञा महेशस्य 
श्रीमद्रह्रभाषिता ॥१८१॥ 

दष्टा शिष्यं जरामरस्तं 
व्याधिना परिपीडितम् । 

उक्रमय्य ततस्त्वेनं 
परतच्वे नियोजयेत् ॥१८२॥ 

पञ्चरत्रिरादमी भेदा 
शुरोवो गुरुशिष्ययोः । 

उक्तदेविभ्यकर्ना- ू 
त्तिः परिकीतिताः॥१८३॥ 

एतेभ॑देः पुरोक्तांस्ता- 
न्भेदान्दीक्षागतान्गुरः । 
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हत्वा वदेलप्रसंख्यानं 
स्वभ्यस्तज्ञानसिदये ॥१८०॥ 

शोध्यवेचितरयं च शुभानामिद्यादिना भका- 
शितम्) तदेवेति दीक्षासामनन्तर्येण । अभ्या. 
सत इति मन्राराधनक्रमेण । दा्रिशद्धेद इति 
चतुणीमष्टभिर्थणनात् । शक्तमिति विद्रदादि- 
रूपम्! सेति सयरच्कान्तिः । उक्तेति श्ुरुशि- 
्यक्रमाव्सोऽपि द्विधेदेवं विभिदयते' इद्यादिना ॥ 

एतदेव विभज्य दशयति 

पञ्चारीतिरती या 
चत्वारिरत्सय॒त्तरा कथिता । 

तां सप्तला भिचा 
दीक्षाभेदान्खयं कख्येत् ॥१८९५ 

पञ्चकमिह् खक्षाणां 
च सप्तनवतिः सहश्चपरिसंख्या। 

अष्टो रातानि दीक्षा- 
भेदोऽयं माटिनीतन्ने ॥ १८६॥ 

भिखेति युणयिलवा ॥ १८६ ॥ 
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एवमुक्तान्मुख्यभेदान् संकख्यन् भेदान्तरा- 
एयप्यत्र सन्तीलयाह् 

सक्ततिधा रोदूगण- 
खिशद्ा शोध्य एकतत्वादिः । 

साण्डः षडध्वरूप- 
स्तथेतिकतेव्यता चतुभंदा ॥१८७ 

द्रव्यज्ञानमयी सा 
जननादिविवजिताथ तदय॒क्ता । 

पञ्चत्रिरादा पुन- 
रेषा भोगापवग॑ंसन्धानात्।।१८८॥ 

यस्माद्रात्निश्दा । 
भोगः श्यभञ्चद्यद्यदिकारमिदा । 

मोक्षखधा दिगुणा 
सक्ततिरितिकायंताभेदाः॥ १८९ ॥ 

द्वियणेति गुरुरिष्थगतादलुसन्धानभेदात ॥|| 

भेदान्तराणां सद्धावं दशयति 
सोधनशोध्यविभेद्- 
दितिकर्व्यसवमेदतश्चेषा । 
नैः 
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दीक्षा बहुधा भिन्ना 
सोध्यविहीना तु सक्ततिधा॥१९०] 

मनच्राणां सकटेतर- | 
` सादनिरद्घादिभेदसंकर्नात् । 
दयोध्यस्य च तादेः 
` पञ्चदश्चादुक्तभेद परिगणनात् १९१ 
भेदानां परिगणना 
न शक्यते कतमियसंकीणाः । 

भेदाः संकीणाः पुन- 
रन्ये भूयस्त्वकारिणो बहूधा १९२ 

गरोधकरोध्यादानां 
-दित्रादिविभेदसद्धावात् । 

इतरो निष्करः। उक्तेति दशमाहिके। असं- 
कीणौ भेदा इति अथोदुक्ताः। द्वित्रादीति देवीद्र- 
-येन रयेण वेदादेः ॥ 

नन्वेवं मेदकथनेन किं स्यादिलयाराज्ञ्याह 
भोगे साध्ये यद्य- 
दहु कतेग्यं तदाश्चयेन्मतिमान्१९३ 
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कारणभूयस्वं किट 
फरुमूयस्त्वाय किं चित्रम् । 

अपवर्गे नतु मेद्- 
स्तेनासिन्वासनादटस्वज्ुषा १९४ 

अल्पाप्याश्रयणीया 
क्रियाथ विज्ञनमात्रे वा । 

अस्म्रवः पुनरेतन्न मन्यन्ते इत्याह 
अभिनवगुप्तगुरुः पुन- 
राह हि सति वित्तदेशकाखादौ १९५ 

अपवर्गेऽपि हि विस्ती 
णेकममविज्ञानसं्रहः कायः 

एतदेवोपपादयति 

चिद्ततर्वेचित्या- 
चाञ्चल्येऽपि क्रमेण सन्धानात् १९६ 

तसिस्तस्िन्वस्तुनि 
रूदिरवदयं शिवात्मिका भवति । 

तचवामद् मतदाल्व क्छ 

मेतस्मासपरोद्रतो मया शिष्यः १९७ 
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इत्थं कमसंवित्तो 
मूढोऽपि रिवात्मको भवति । 

कमिकतथाविधरिवता- 
नुयरहञ्चभगं च देशिकं पर्यन् १९८ 

हिद्युरपि तदभदट्शा 
मक्तिवराच्चाभ्युपेति शिवभावम् । 

यद्यपि विकत्पनरत्ते- 
रपि मोक्षं दीक्षयेव देहान्ते ॥१९९॥ 

दाख मोवाच विभु 
स्तथापि ददवासना युक्ता । ̀  

दाख इति श्रीनिश्ाटनादो । तच्च पथमा- 
हिकादो बहूक्तम् ॥ 

अत्र चान्येषामभिप्रायान्तरमाह ` 

मोक्षेऽप्यस्ति विरोषः 

.क्रियाल्पभूयस्त्जः सखोकादिः २०० 
इति केचित्तदयुक्तं 
स विचित्रो मोग एव कथितः स्यात्। 
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नतु यद्येवं न युक्तं, तत् कतरः पक्ष आभ्र- 
यणीय इलयाशङ्खयाह 

संस्काररोषवर्तन- 
जीवितमध्येऽस्य समयरोपाथम् ॥ 

नायाति विघ्नजारं 
क्रियाबहूत्वं सुभुक्षोस्तत् । 

यस्मात् सबीजदीक्षा- 
संस्छृतपुरुषस्य समयरोपाये २०२ 

भुक्ते भोगान्मोक्षो 
नेवं निर्बीजदीक्षायाम् । 

इति केचिन्मन्यन्ते 
युक्तं तच्चापि यसस्मरतं शाखे ॥२०२॥ 

अत्रैव हेतुयरस्परतं शाखे इति ॥ २०३ ॥ 

तदेवाह 

समयोद्ङ्नाहेवि 
क्व्यादलं शतं समाः ॥ २०४.॥ 
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एतदेव निगमयति 

तस्मादरुरुरिष्यमतो 
रिवभावनिरूडिवितरणसमथेम् । 

करमिकं तखोदरणा- 
दि कम॑ मोक्षेऽपि युक्तमतिविततम् 

खभ्यस्तन्नानस्य ुरोः पुनरेवं न कथिच्लि- 
यम इव्याह 

यस्तु सदा भावनया 
स्वभ्यस्तन्ञानवान्गुरूः स शिशोः । 

अपवगांय यथेच्छं 
यं कंचिदुपायमनुतिष्टेत् ॥ २०६॥ 

एवमेतस्पसङ्ञादभिधाय धक्रुतमेवाह 

एवं शिष्यतनो शोध्यं 
न्यस्याध्वानं यथेप्सितम् । 

दोधकं मन््रसुपरि 
न्यस्येत्तचवानु सारतः ॥ २०७॥ 

तत्वायुसारत इति रशोध्याध्वोपलक्षणम् । 
अनेन च तत्तन्मन्राहमकः परो न्यास आसूनरितः॥ 



२१० श०) पोडशमाहिकम् । ७९, 

तदेवाह 

हयोमांतकयोस्तख- 
सिला वणक्रमः पुरा । 

 कथितस्तं तथा न्यस्ये- 
तत्तत्तसविद्युद्धये ॥ २०८ ॥ 

द्योरिति रब्दराशिभाखिन्योः ॥ २०८ ॥ 

नयु 

॥ अध्वा बन्धय कारणम् ॥' 

इव्यादयुक्तथा वणोध्वापि अविरोषाहन्धक एव, 
तत् कथमिहास्य शोध्यत्वेऽपि शोधकस्वमुच्यते 
इत्याशङ्ख्याह् 

वणोध्वा यदपि प्रोक्तः 
दरोध्यः पारात्मकस्तु सः। 

मायीयः रोधकस्त्वन्यः 
शिवात्मा परवाञ्यः ॥ २०९॥ 

नयु एकस्येव रोध्यते शोधकते च कि प्र 
माणभिदाशङ्ख्याह 
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उवाच सदयोज्योतिश्च 
त्तौ खायम्भुवस्य तत् । 

बाढमेको हि पाशाव्मा 
दाब्दोऽन्यश्च शिवात्मकः ॥२१०॥ 

तस्मात्तस्येव वणेस्य 
युक्ता शोधकररोभ्यता । 

अस्दागमोऽप्येवमिदयाह 

श्रीपूरवंशाखे चाप्युक्तं 
ते तेराटिङ्िता इति ॥ २११॥ 

सयोजातादिवक्राणि 
हृदादय्नानि पञ्च च । 

षटुक्रतो न्यस्य षटश- 
ल्यासं कुयाद्धरादितः ॥ २१२॥ 

परापराया वेरोम्या- 
हरायां स्यात्पदत्रयम् 

ततो जखादहङ्ारे ` 
पञ्चाए्टकसमाश्रयात् ॥ २१२ ॥ 
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पदानि पञ्च धीमूर- 
पुरागाख्ये त्रये त्रयम् । 

एकं त्ज्युदवित्कार- 
हये चेकं नियामके ॥ २१४। 

करमायादये चेकं 
पदमुक्तमिह क्रमात् । 

वियेश्वरसद्ाशक्ति- 
रिवेषु पदपञ्चकम् ॥ २१९५॥ 

एकोनविरातिः सेयं 
पदानां स्यात्परापरा । 

यदुक्तं तत्र 
(स तया संप्बुद्धः सन्योनिं विक्षोभ्य शक्तिभिः । 
तत्समानश्ुतीन्वणासतस्तंख्यानसजत्थुः ॥ 
ते तेरालिङ्धिताः सन्तः सर्वकामफटग्रदाः ' (३।२८) 

इति । एवमेक एव वणैः शिवात्मकतयानु 
ध्यातः रोधकोऽन्यथा तु शोध्य इत्यत्र तात्प 
यम् । षट्कृत्व इति राक्तीनां राक्तिभतां च 
संबन्धीनि पतितं संमील्ये्यथंः । वैखोभ्या- 
दिति दीक्षायां हि संहारकम एवोचितः, तेना 
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गमे खृषिक्रमेणाभिधनेऽपि एवमेव न्यासः 
कायं इत्याशयः । पदत्रयमिति फट् हः हं 
सार्धेकेकाणंरूपम् । पञ्चेति फट् रर रुरु हे पिव 
इति साधदिच्येकद्धिवणात्मकानि । पुरागेति 
पुंसा सहिते रागतचे इव्यथः । त्रयमिति वम 
भीषणे भीमे इति दिजरिद्यक्षरम् । एकमिति 
घोरसुखीति चतुरणेम् । एकमिति हः इयका- 
क्षरम् । एकमिति घोररूपे इति चतुरक्षरम् । 
मादिति तेन सूपे इति कराया, घोर इति 
मायायाम् । पदपञ्चकमिति हं परमघोरे हीः 
अघोरे ओमियेकपञेकनत्येकात्मकम् । तत्र षि. 
यायां पदमेकम् , ईश्वरे चैकं, सदाशिवे दयं, 
शाक्तिरिवयोश्चेकमिति विभागः ॥ 

अश्रेव वणैविभागमाह 

साधं चेकं चेकं | 
ह 

साधं दद्धेशद्री टगथ युग्मम् २१६ 
त्रीणि रगब्धिश्वन्द्रः 

श्रुतिः शरी पञ्च विधुमहशचन्द्राः। 
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एकाच्नविशतो स्या- 
दक्षरसंख्या पदेष्वियं देव्याः ॥ 

हट्टययुतवसुचि्रगु- 
परिसंख्यातस्वणांयाः ¦ 

मूखान्तं साधंव्णं स्या- 
न्मायान्तं वणमेककम् ॥२१८॥ 

दात्त्यन्तमेकमपरा- 
न्यासे विधिषरूदीरितः । 

मायान्तं हस्ततः शक्ति 
पयन्ते स्वर उच्यते ॥ २१९॥ 

निष्कटे रिवतच्वे वै 
परो न्यासः परोदितः। 

परापरापदान्येव ` 
ह्यघोयायष्टकद्ये ॥ २२० ॥ 

मन्रास्तदनुसारेण 
तच्तवेष्वेत्रयं क्षिपेत् । 

पिण्डाक्षराणां सर्वेषां 
वणेसंख्या विभेदतः ॥२₹२१॥ 
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अव्यक्तान्तं खरे न्यस्या 
रोषं रेषेषु योजयेत् । 

बीजानि सवेतत्तवेषु 
व्यापुस्वेन प्रकल्पयेत् ॥ २२२ 

पिण्डानां बीजवह्यास- 
मन्ये तु प्रतिपेदिरे । 

अकृते वाथ शोध्यस्य 
न्यासे वस्तुबलखात् सिते; २२३ 

शोधकन्यासमात्रेण | 
स्वं शोध्यं विद्युध्यति । 

मह इति सोमसूयोभिरक्षणानि च्रीणि । 
ह दद्ययुतेति हद्यू्येन अनच्कटकारदयेन युता 
अधिका इस्यथं :, वसुचित्रम्िति अष्टत्चिरात् । 
यदुक्तं 

निष्करे पदमेकाणं उयर्णेका्ण॑मिति हयम् । 
सकठे तु परिज्ञेयं पश्वैकार्णयं रभे ॥ 
चतुरेकाक्षरे दे च मायादित्रितये मते । 
चतुरक्षरमेकं च कारादिद्धितये मतम् ॥ 
रजके व्रवणेयुदिष प्रधाने अ्य्णमिष्यते । 
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बुद्धो देवाष्टकव्याप्या पदं क्षरमिष्यते ॥ 
ततः पञाष्टकन्याप्या व्कदियक्षराणि तु । 
विधापदानि चत्वारि साधेवणं च पश्चमम् ॥ 
एकेकसाधेवणोनि त्रीणि तत्वे तु पाथिवे । 

(मा०वि०४।२३) 
इति । मूखान्तमिति प्रकृयन्तमण्डद्रयग्यापकः- 
मिद्यथः । एककं वणमिति चतुष्करम् । एक- 
मिति मायाबीजम् । इखिति भ्रकरणादश्रतवी 
जम्। एवं खरोऽपि ओकारः। पर इति विसगः। 
तदुक्तं 

'सार्धेनाण्डदयं व्याप्तमेकेकेन पथग्हरयम् । 
अपरायाः समाख्याता व्याश्चिरेषा विलोमतः ॥ 
सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्तं चिश्ेन चतुथंकम् । 
सवातीतं विसर्भेण पराया व्याद्ठिरिष्यते |" (४।२५) 

इति । तदनुसारेणेति परापरापदानामेव -सः 
मनन्तरोक्तां तत्तत्तखव्याप्तिमनुशलेखथंः । 
तदुक्त 

"परापराङ्गसंभूता योभिन्योऽ्टां महाबा; । ` 
प्च प्र् पश्च चस्ारि दित्रिद्यणा; क्रमेण तु ॥ 
जेयाः सप्रैकादक्षाणा एकाधोणेद्यान्वितः । (३।६०) 

इति । पिण्डाक्षराणामिति नवास्मादीनाम् । सं- 
ख्या नवादिका। खर इति उकारे । शेषं पुरुषादि 
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शेषेषु यादिषु! बीजानी ति पिण्डपदविरक्षणानि 
एकाक्षरादीनि । बीजवदिति पिण्डानामपि 
प्रतितं उ्याघुतया न्यासः काथं इयथः ॥ 

अन्यस्तमपि रेध्यं केवखेनेव शोधकन्या- 
सेन शुच्छतीयत्र किं पमाणमिदयाशङ्खयाह 

श्रीमन्यल्युञ्जयादो चं 
कथितं परमेष्टिना ॥ २२५ ॥ 

तदेवाह 
अधुना न्यासमात्रेण 

भूतद्युदिः प्रजायते । 
नन्वेतदत्र देहशुच्यथमुक्तमिति कथमिह 

संगच्छतामिदाशाङ्कयाह 

देदश्चुद्यथेमप्येत- 
तुस्यमेतेन वस्तुतः ॥ २२५॥ 

अन्यप्रकरणोक्तं य- 
क्तं प्रकरणान्तरे । 

ज्ञापकतवेन साक्षाद 
तकति नान्यत्र गृह्यते ॥२२६॥ 
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मारिनीमातकाह्स्य 
न्यासो योऽचौविधो पुरा । 

प्रोक्तः केवरसंगोद्र- 
मन्नन्यासे स एव तु ॥२२.७॥ 

त्रिपदी दयोद्योः स्या- 
स्रयेकमथाष्टयु श्रुतिपदानि । 

दिक्चन्द्रचन्द्ररसरवि- 
दाररटग्टङ्सृगाङ्दराशिगणने ॥ 

अङ्करमाने देव्या 

अष्टादश वैभवेन पदमन्यत् । 
अपरं मानमिदं स्यात् 

केवख्रोधकमनुन्यासे ॥२२९॥ 
तुयैपदासदषट 

मानहितयं परापरपरख्यम् । 

दादङ्राकं द्ादशकं 
तत्तवोपरि पूवेवत्वन्यत् ॥२३० 
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वस्तुत इति -शोध्यशोधकारमनो न्यासस्य 

साम्यात् ! साक्षादिति विधायकेन । किं ना- 
न्यन्न गद्यते इति अपितु श्यते एवेलयथेः । 

अङ्गस्येति तत्खरूपस्येद्यथैः । केवरेति शोध्यप- 

रिहारेण, शोध्यसंमीलनायां तु पागन्यथोक्त एव 

वणीदिक्रमेण न्यासः। स एवेति न्यासः तत्रम 

इति यावत् । त्रिपदीति संहारक्मेण । योद 
योरिति अङ्कर्योः, तेन षडङ्कराः । अष्टखिति 
अङ्करेषु । श्युतीति चतवारि, तेन दारिरात्। 

दिगिति दश, चन्द्रेयेकः, रसेति षट्, रवीति 
दादरा, शरेति पञ्च, टगिति द्वयम्। अष्टाददोति 
पदानि । वेभवेनेति व्यापकतया, यदुक्तं 

4(उप्रापक पदमन्यच्च**“ ००००००००००००७७८ |} (६।२४) 

इति। केवरेति शोध्यपरिहारेण  वुयेपदादिलया- 
रभ्य । पदषद्र इति यत्रा्टाङ्खानि चत्वारः 
दशाङ्करमेकमेकाङ्कुरं चैकमिति । उपरीति ते- 
नाजर प्रतिपदमङ्कखयोद्धेयं दयमधिकीभवती- 
त्यथः ॥ २३० ॥ 

नन्वस्याः समनन्तरमेव तचखक्रमेण पदानां 
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न्यास उक्तस्तव्कथमिह एतदिदानीमेवान्यथा- 
भिधीयत इद्याशङ्कयाह 

केवर्द्ोधकमन्र- 
न्यासामिग्रायतो महादेवः । 

तच्चक्रमोदितमपि 
न्यासं पुनराह तदिरूढमपि २३१ 

महादेवो हि शोध्यानां षष्चिशक्तछानां क- 
मेण तल्यासपुरःसरीकारेण उदितमपि रोधक- 
मनब्रन्यासाभिषायेण पुनस्तद्िरुदमपि पकाल 
विंदातेः पदानां स्यासमाह तदन्यथासेनापि 
अकथयदिद्यथंः ॥ २३१ ॥ 

तदेव पठति 

निष्कटे पदमेकाणं 
याव्रीणि तु पाथिवे। 

इत्यादिना तच्गत- 
कऋमन्यास उदीरितः ॥२२२॥ 

पुनश्च माडिनीतन्ने 
ववियाबिभेदतः । 

१२ 
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हिधा पदानीद्युक्लवाख्य- 
न्यासमन्यादशरं विभुः ॥२३३॥ 

उदीरिि इति चतुथपटखे, तच्च संमनन्तर- 
मेव संवादितम्। उक्त्वेति षष्टे पटे, यदुक्तं 
तन्न 

पदानि दविविधान्यत्र वगेविधाविभेदतः । 
तेषां तन्मच्रवश्चाप्धियंथेदानीं तथा शृणु ।।' (६।१९) 

इति । अन्यादृशमिति तखक्रमन्यासविपरीत- 
मिथः ॥ २३३ ॥ ` 

तदेवाह 
एकेकं व्यु ज्ञेयं 

तत्र पूवं पदत्रयम् । 
अण्राङ्कखानि चलारि 

दशङ्करमतः परम् ॥२३४॥ 

श्यरे हे पदे चान्ये 
षडङ्कटमतः परम् । 

दादा ङरमन्यच् 
देऽन्ये पञ्चाङ्ग पृथक् ॥२३५॥ 
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पदद्यं चतुष्पव 
तथान्ये द हिपवंणी । 

पदत्रयमेकेकं द्य ङ्कखमिति षडङ्खाः । अ- 
छाङ्कखानीदयत्रापि एकैकमिति संबन्धनीयम् । 
ङ्के दवे पदे इति एकेकं पदमेकाङ्करुभिव्यथैः। 
परथगिति एकेकं पञाङ्करमिलयथेः, अन्यथा हि 
प्रयेकं साधैद्रयाङ्कलसं स्यात् । पदद्वयं चतुष्प 
वंति प्रयेकं दिपर्वस्वात् । दे द्विपवंणी इति 
प्रयेकमेकपर्वैयथः ॥ 

एतदेवोपसंहरति 

एवं परापरदेन्याः 
खतन्नो न्यास उच्यते ॥२२६॥ 

खतच्र इति तच्न्यासायनपेश्षत्वात् । परव 
हि रोध्यं तचखादि विन्यस्येतल्यास इत्यस्य त- 
त्पारतव्यम् , इह तु तरपरिहारेण खातच्येणेवास्या 
न्यास इति षिषयभागः। यदभिप्रायेणेव 

अपरं मानमिदं खात्केवरश्चोधकमनुन्यासे ॥ ` 
इत्याद्यक्तम् । अतश्च शोभ्यपारतच्यात् खात 
व्याच द्विध्येनोक्तस्यास्य न्यासस्य एकेकद्य- 



९२ श्रीतन्रारोके । 

ङ्रुमिति पठित्वा पूर्वस्य पदत्रयस्य चतुरङ्ल- 
त्वं, पदद्वयस्य च प्रयेकं द्यङ्खतम् , अन्यच्च 
षडङ्करमेव, प्राच्येन सह तु द्वादशाङ्गुल, 
पदद्वयस्य दशाङ्करस्वेऽपि एकस्य तयङ्कुकत्वः 
अपरस्य च सपताह्कुखत्वं द्विविधस्य च पदद्वयस्य 
प्रयेकं चलुरङ्करत्वं द्वथङ्करतवं चेलादययभिधाय 
पू्वापरानुसारितया उभयपक्षमीखनयाङ्गुलभ्य- 
त्यास्तेन व्याख्यायामाषेपाटपरित्यागः कष्टक- 
ल्पना पुनवेचनानुपयोगः श्रीमहुरु्याख्याति- 
क्रमश्चेति दोषाः ॥ २३६ ॥ 

नन्वेवं देवीद्वयस्यापि न्यासः कस्मान्नोक्त 
इलयाशङ्खयाह् 

विद्याहयं रिष्यतनो 
व्याघुत्वेनेव योजयेत् \ 

इति दशेयितुं नासय 
पथङ्न्यासं न्यरूपयत् ॥२२७ 

नन्वेवं शोधकस्य दिविधेन न्यासेन किं 
स्यादिलयारशङ्कां गभीङ्कय फलाविरोषेऽपि प्रक्षि 
यामात्रस्येव वेकित्रयमिलयाह 
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एवं शोधकमन्तस्य 
न्यासे तद्ररिमयोगतः । 

पाराजारं विरीयेत 
तद्यानवरुतो गुरोः ॥२३८॥ 

सरोध्यतचखे समस्तानां 
योनीनां तुल्यकारुतः । 

जननाद्धोगतः कम- 
क्षये स्यादपव्क्तता ॥२३९॥ 

पाशजारमिति षडध्वरूपं, तच्चाथोदन्यस्तम्। 
तत्व इत्युपलक्षणं, तेन षडध्वन्यपि । न्यास 
श्चा्थसिद्धः ॥ २६९ ॥ 

नन्वेवमस्याणोयगपदनेकरारीरगततेन भो- 
कुवेऽपि किमन्योन्यस्यानुसन्धानमस्ति न वे- 
लयाराङ्खयाह् 

देदैस्तावद्धिरस्याणो- ` 
श्वित्रं मोक्तुरपि स्फुटम् । 

मनोऽनुसन्धिनों विश्व- 
संयोगप्रविभागवत् ॥२७०॥ 



९४ श्रीतन्नारोके । 

इहास्याणोः संकुचितस्यात्मनस्तावद्धिमेश्र- 
बलोपनतेयैगपदवस्थितेरनेकेदैहैस्तत्तत्कमेवेचि- 
तरयारब्धतया चित्रं नानाकारं भोक्तुरपि मान 
समनुसन्धानं स्फुटं नास्ति, य एवाहमन्यसिन् 
देहे भुक्तवान् स एवाहमसिन्नपि इव्येवमातम- 
कमस्य ज्ञानं नोदियादिदथः । अत्रेव निदशनं 
विश्वसंयोगप्रविभागवदिति । यथाहि आत्मनो 
उ्यापकत्वात् स्थितेषु विश्वेन भावत्रातेन संयो- 
गविभागेषु अनेन संयुक्तोऽसि, अनेन च विभ- 
क्तोऽखीयेवं नानुसन्धानं, तथेहापीलयथः २४० 

ननु असिद्धोऽयं दृष्टान्तो यदस्य व्यापक 
खात् तत्रापि एवमनुसन्धिरस्तु-इत्याशङ्गयाह 

निया मनसो देद- 
मात्रे बरत्तिस्ततः परम् । 

नानुसन्धा यतः सेक- 
सखान्तयुक्ताक्षकल्पिता ॥२५१॥ 

मनसो हि नियतिशक्तिनियन्रणया देहमात्र 
एवानुसंधानाप्मा त्तिः नतु ततोऽन्यत्र, यतः 
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सा तदीया इत्तियगपञ्ज्ञानानुदयादेकेन ` चक्ष- 
राययन्यतमेन 
आता मनसा संयुज्यते, मन इनद्धियेण, इन्द्रियमर्थेन ।' 

(न्या०घ०्मा०१।१।४) 

इत्यादिनीलया खान्तयुक्तेन इन्द्रियेण कल्पिता 
तद्धीनेखथंः ॥ २४१ ॥ 

इन्द्रियाणां च नियतडत्ति ज्ञानमिति कुत- 
स्तदु्छद्ुनेनापि देहान्तरादो मनोऽनुसन्दभ्या- 
दत एवाह 

` प्रदेश्चवृत्ति च ज्ञान- 
मनात्सनस्तत्र तत्र तत् । 

भोग्यज्ञानं नान्यदेहे- 
प्वनुसन्धानमहति ॥ २४२ ॥ 

भोग्यज्ञानमिति नीरसुखादिविषयं वेदन 
मिल्यथंः ॥ २४२ ॥ 

नु ययेवं, तद्योगिनां प्रातिभज्ञानादावती- 
न्द्रियाथविषयं ज्ञानं कसादुदियादिलयाशङ्खयाह 

यदा तु मनसस्तस्य 
देदटत्तरपि धवम् । 



९६ रीत्रारक । 

योगमन्रक्रियादेः स्या- 
हेमल्यं तहिदा तदा ॥ २४२ ॥ 

तस्येति बाघ्येन्द्रियाधीनव्ततेरपि, तद्विदेति त. 
श्यातीन्दरियस्याष्य्थस्य विदा ज्ञानमिदयथः २४३ 

एतत्प्रकृतेऽपि योजयति 

यथामरुं मनो दूर 
सथितमप्याश्च पश्यति ¦ 

तथा परव्ययदीक्षायां 
तत्त्वनदशनम् ॥ २७० ॥ 

जननादिविथुक्तां वु 
यदा दीक्षां चिकीषति । 

तदास्मदुदरामीति 
युक्तमूह प्रकट्पनम् ॥ २८५८५ ॥ 

यदा रोध्यं विना शोद्धु- 
न्यासस्तत्रापि मन्त्रतः । 

जननादिक्रमं कुया- 
तत्व संश्टेषवर्जितम् ॥ २४६ ॥ 
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एकाकिरोद्धन्यासे च 
जननादववजन । 

तच्छोद्संपुटं नाम 
केवरं परिकर्पयेत् ॥२५५॥ 

तत्तद्धवनदशेनमिति तीव्रशक्तिपातभाजो 
हि कस्यचित् तेषु तेषु भुवनेषु अनेकदे हविषय 
मपि अनुसन्धानं स्यादिलयथंः । युक्तमिति जन- 
नादेरचिकीषितत्वात् । यादिति अथौदयुद्धि- 
खितविदोषतथा, अत एवोक्तं तचखसंश्छेषवजि- 
तमिति ॥ २४७ ॥ 

एवं यथेप्सितशोद्धसंपुटितं शिष्यनाम क- 
त्पयितवा किं कुयांदिलयारा ङ्ग्याह 

दरव्ययोगेन दीक्षायां 
तिखाञ्याक्षततण्डुटम् । 

तत्तन्मच्रेण जुहुया- 
जन्मयोगवियोगयोः ॥२४८॥ 

तत्तन्मन्रेणेति शोदसंपुरितरिष्यनामल- 
क्षणेन । जन्मयोगषियोगयोरिति वस्तुतस्तन्नि 
मित्तमिदयर्थः ॥ २४८ ॥ 

१३ 
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विन्ञानदीक्षायां पुनरेवं कतेव्यं किंचिन्ना- 
स्तीयाह 

यदा विज्ञानदीक्षां त॒ 
कर्याच्छिष्यं तदा भरशाम् । 

तन्मन्रसंजसपबरखत् 
परयेदा चाविकस्पकात् ॥२५९॥ 

तन्मन्रेति तस्य शोदसखेनाभीप्सितस्य मच्रस्ये- 
लर्थः। चो मिन्नकमो हेतो, तेन तदा चेति । आ 
अविकल्पकादिति साक्षात्कारात्मनिविंकस्पकः- 
विश्रान्तिषर्थन्तमिदयथंः ॥ २४९ ॥ 

नच शब्दात्मा संजरपः कथमविकस्पके वि- 
श्राम्येदिद्याशज्ख्याह 

विकल्पः किर संजल्प- 
मयो यत्स विमरोकः । 

मन््रात्मासौ विमरौश्च 
श्यदधोऽपाशवतात्मकः ॥ २५०॥ 

नियश्चानादिवरद्- 
रिवाभेदोपकसिपितः । 
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तद्योगादैशिकस्यापि 
विकट्पः शिवतां ब्रजेत् २५१ 

विकस्पस्य हि संजल्पः खरूपं यदसो क्षित्र- 
ज्ञखातच्यात्मकतवात्पराघ्रष्खभावः। असो संज- 
ल्प एव च मन्रात्मा यन्नान्तरीयकश्च विमर्शो 
निर्विकस्पेकरूपत्वाच्छुद्धः, अत एव 

शसोऽयमेश्वरो मावः पशोरपि ।' 

इत्यादिनयेन अपादावतात्मकः, अत एव निलयः 
'खभावमवभासख'* ˆ“ ॥ ई०प्र०१।५ ११) 

इत्यादिनीत्या तद वियुक्तखरूप इव्यथः । नवु 
कथमेर्वविधविमरायोगितवं संजल्पात्मनः स्थू 
छस्य विकल्पस्य स्यादियाशज््योक्तमनादि 
वरदरिवाभेदोपकल्पित ` इति । मन्रयितुश्वेतः- 
खरूपानुप्रवेशादेव विकस्पोऽपि शिवतां बजेद्- 
विकर्पक एव विश्चास्येदियथंः ॥ २५१॥ 

नचेतद्युक्तित एव सिद्धमियाह 

श्रीसारशाश्चे तदिदं 
परमेरोन भाषितम् । 
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तदेव पठति 

अथस्य प्रतिपत्तियां 
ग्राह्यथाहकरूपिणी ॥ २५२॥ 

सा एव मन्रशक्तिस्तु 
वितता मच्रसन्ततो । 

या नाम अथोखोचनास्मिका याद्ययाहकरू- 
पिणी अङ्कखिशिरोनिर्दैशप्रख्यतदामरेमयी अ- 
विकर्पकखभावा प्राथमिकी प्रतिपत्तिः, सेव 
सर्वेषां ` मन्राणामनवच्छिन्ना पमात्रेकात्मनि 
अन्तयप्षतया समु्चरदरूषा शक्तिः सत्तेयथैः ॥ 

एवं चेदमनेनोक्तं स्यादित्याह 

परामरसभावेद्थं 
मन््रराक्तिरुदाहता ॥ २५३ ॥ 

१ 

परामश हिधा ञ्युदडा- 
शदत्वान्मन्रमेदकः । 

सच शुद्धाशुद्धरूपतया हिधा मन्नान्मेदथ- 
तीयाह परामश इद्यादि १ 
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एतचचागमो कत्येव पिभजति 

उक्तं श्रीपोष्करेऽन्ये च 
बरह्मविष्ण्वादयोऽण्डगाः॥२९५४॥ 

प्राधानिकाः साञ्जनास्ते 
साच्वराजसतामसाः । 

तैरश्ुदपरामशा- 
तन्मयीभावितो गुरूः ॥२५९५॥ 

वेष्णवादिः पञ्चः प्रोक्तो 
न योग्यः पतिशासने । 

ये मनच्राः छयुदमागेखाः 
शिवमटरारकादयः ॥ २५६ ॥ ̀  

श्रीमन्मतङ्धादिदशा 
तन्मयो हि गुरूः दिवः । 

तन्मय इति शुद्धपरामशोरमशिवभटहारका- 
दिमनच्रेकास्स्यमापन्न इत्यथः ॥ 

नु भवतु नाम विकस्पस्य क्षे्रक्ञखातन्यो- 
दिखितसंजद्पयोगाद्िमशेकलं, तयोग एवास्य 
पुनः प्रथमतरं इतस्त इदयाह 
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ननु सतन्रसंजल्प- 
क 0 

योगादस्तु विमरता ॥२५७॥ 

प्रातः स विमश्ाचे- 
त्कुतः सोऽपि निरूपणे । 

आदयस्तथाविकटपत- 
प्रदः स्यादुपदष्टूतः ॥ २९८ ॥ 

यः संक्रान्तोऽभिजस्पः स्या- 
तस्याप्यन्योपदेष्टतः 

अथोच्यते विमशांदसाविति, तस्सोऽपि कुत 
इत्याह विमशोचेत् , तः सोऽपीति । एवं हि 
विकल्पस्य संजल्पयोगाद्विमशेः, तस्माच्च संज- 
र्पयोग इत्यन्योन्याश्रयं भवेदिति भावः, 
तदिदमत्रावधायेमिाह निरूपण इ्यादि, 
निरूपणे हि उत्तमबृद्धलक्षणादुपदेष्ुः सकाशात् 
आव्यः कश्चिन्मूरभूतो विमदः समनन्तरोक्त- 
विकर्परूपतादायी भवेत् यः किल उपदेशे 
परतिसंकान्तः संजल्पारमकतां यायात् यदयो- 
गादपि विकल्पस्य पराम्र्टूलं स्यात् । नन्वेव- 
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मुपे ष्रप्यसो कुतस्त इत्याशज्खयोक्तं तस्याप्य. 
न्योपदेष्त इति ॥ 

एवं हि मूलक्षतिकारिणी इयमनवस्था परा 
क प 

पतादलारङ्खयाह 

पूवेपूवेकमादिस्थं 
य एवादिगुरोः पुरा ॥ २९५९ ॥ 

संजस्पो द्यभिसं क्रान्तः 
सोऽाप्यस्तीति ग्रह्यताम् । 

इत्थं हि यथानुपरवमुपदे ् रकममवटम्ब्य स- 
हजविमशोस्मनः परमेशितुरादिथयेः सकाशाद 
एव प्राथमिकः संजव्योऽभितः समन्तायथोत्तर- 
मुपदेरयेषु संक्रान्तः, स एव प्रतिरसंक्रान्तवृत्ति- 
तया अनुवतेमानोऽयापि मायाप्रमातपयेन्तम- 
स्तीति ण्ह्यतां नेवं काविदनवस्थेल्थेः ॥ 

एवं च तन्माहार्म्योपनतो यः कश्चन वेक- 
ल्पिको उ्यवहारः, सोऽपि धरुवं तद्।त्मेवेव्याह 

यस्तथाविधसंजल्प- 
बरात्कोऽपि खतन्रकः॥२६०॥ 



१०४ श्रीतत्रारोके । 

विमशैः कल्प्यते सोऽपि 
तदात्मेव सुनिशितः । 

पवमादिथरोः षभृति पदृत्त एक एवेयत्का- 
पर्यन्तं पतिसंकान्तदृत्तितयानुवतेमानस्तत्तद्- 
भिजद्पव पुषा स्फुरतीति सिद्धम् ॥ 

नयु ययेवं, तदत्र शब्दात् शब्दान्तरे उयुस्पत्तो 
परामरमेदोऽस्ति, तन्न किं प्रतिपत्तव्यमिला- 
शङ्खयाह 

घटकुम्भ इतीस्थं वा 
यदि भेदो निरूप्यते ॥२६१॥ 

सोऽप्यन्यकल्पनाद्।यी 
दयनादव्यः ब्रसल्लतः | 

पणायते करोतीति 
विकत्पस्योचितो स्छटम् ॥२६२ 

करपाण्यभिजस्पो तो 
संकीर्यतां कथं किट । 

यदि नाम घटविमरास्छुम्भविमशे इदयेवं- 
पकारः परामश्चस्य भेदो निरूप्यते, तदसो 
सखोचितप्राच्यविमद्यपरित्यागात्कल्पनान्तरकारि- 
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तया परयल्ेनापि परिहायंः। नहि कस्पाणिदष्दो 
करोल्यादानमिति करः, पणायते बतादिना 
उ्यवहरतीति पाणिश्वेति संकल्पयितुं स्फुटम् 
चितो कदाचिदपि संकीर्येतामेकपरामशंभि- 
जल्पास्मतां भजत इदयथंः ॥ 

नतु यद्येव, तत्सभवन्ती अपि शब्दाच्छब्द्। 
न्तरे उयुत्पत्तिः कथमपहयते इत्यादराज््याह 

राब्दाच्छब्दान्तरे तेन 
<्त्प्तव्यववानतः ॥ २६३ ॥ 

व्यवहारात्त सा साक्षा- 
चित्रोपाख्याविमरिनी । 

तेन संजल्पासाङ्कर्येण हेतुना व्यवधानतः 
खोचितप्राच्यविमरोसंनिधापनद्ारेण शब्दाच्छ- 
ब्दान्तरे घटाभिजल्पादिव कुम्भाभिजस्पे व्युत्प 
स्तिरववोधः, बृद्धव्यवहाराप्पुननौनाकारराब्दसं- 
द्भेविमद्येकारितया सा साक्षादव्यवधानेनेव 
तत्र सर्वेषां उ्युत्पत्तिरित्यथः ॥ 

एवमिदमन्र वस्तुसत्वं पयेवसितमिदाह 
(~ फः 

त 'दमरादय्ः ग्च्चि- 

सखविमररामयः स्षरेत् ॥२६५४॥ 
1 



१०६ श्रीतन्राखोके । 

यावद्यस्य संवित्ति- 
(५ रोने 

रकत्रिमविमरने । 
तत् तस्मात् ब्ृद्धपरम्परायातखात्मीय विमशे- 

मय एव घटादे विंमरस्योदयः स्फुरेयवदनधिग- 
तराब्दाथेब्युत्पत्तेवाङस्यापि शब्दसंसगायोगात् 
अङ्कत्रिमे खसंवित् विमरौने, तेन का वातां 
तद्युत्पत्तिभाजो जनस्येलयथंः ॥ 

अत एव च एतदेखक्षण्यं मन्राणां, येन तत्र 
परमेश्वरस्यादर इत्याह 

तेन तन्मन्नरब्दार्थ- 
विरोषोत्थं विकल्पनम् ॥२६९५॥ 

राष्दान्तरोस्थाद्धेदेन 
परयता मच आदतः ¦ 

यच्चापि बीजपिण्डादे- 
रुक्तं प्राग्बोधरूपकम् ॥२६६॥ 

तत्तस्यैव कुतोऽन्यस्य 
तत्कसादन्यकस्पना। 



१०८ श्रीतन्रारोके | 

अनेनैवाभिप्रायेण सर्वत्र शाखे य॒रोमेन्र- 
तश्नविशारदत्वमेव मुख्यं लक्षणमुक्तमित्याह 

एतदर्थं गुरोयंला- 
लक्षणे तत्र तत्र तत् ॥२६.अ 

लक्षणं कथितं द्येष 
मन्रतच्रविशारद्ः । 

तदेवं सवीरमना मन्राथपरिशीखनपरेणेव 
गुरुणा माव्यामलाह 

तेन मच्राथसंबोधे 
मनच्रवातिकमादरात् ॥ २६८ ॥ 

ऊहापोहप्रयोगं वा 
सवेथा गुरुराचरेत् । 

ननु यद्येवविधो य॒रुनं स्यात्; तदा किं 
कार्यमिदाराङ्ख्याह 

मन्राथविदभावे तु 
सवथा मच्रतन्मयम् ॥२६९॥ 

गुरं कुयात् 
मच्रतन्मयमिति मन्रेकात्म्यमापन्नमिदयथेः॥ 
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अत एवाहं 
तद्भ्यासा 

तत्संकट्पमयो ह्यसो । 
ननु रढनिरूढमन्राथभावनाभाजो युरोरपि 

अन्योऽभिजस्पो मन्रसमानमदहिमेव, तत्कथसुक्तं 
मन्राणां संजल्पान्तरतुस्यकक्ष्यतं नास्तीयाश- 

याह 

तत्समानाभिसंजस्पो 
यदा मनच्राथंभावनात् ॥२७०॥ 

गुरोभवेत्तदा सवं- 
साभ्ये को मेद् उच्यताम् । 

ननु असिद्धं सवेसाम्यं, मन्रेतरस्य हि अ- 
भिजस्पस्य भिन्ेवानुपर्वीयारङ्त्याह 

अंोनाप्यथ वेषम्ये 
न ततोऽथेक्रिया हि सा ॥२.७१॥ 

वैषम्य इति आनुपूञ्यादिना मन्राद्धेदे । 
तत इल्यभिसंजस्पात्। सेति मच्रकाया ॥२.७१॥ 

\ क क क 

यस्तु सलयपि भेदे कीटगोमयाभ्यामिव 



११० श्रीत्रारोके | 
१.6 

कीरं मच्रसंजव्पाभ्यामपि पएकासेवाथक्रियां 
परयति, स रिव एवेदयाह 

गोमयात्कीरतः कीर 
इत्येवं न्यायतो यदा । 

संजत्पान्तरतोऽप्यथ- 
क्रियां तामेव पश्यति ॥२५२॥ 

तदेष सलयसंजस्पः 
शिव एवेति कथ्यते । 

सल्यसंजल्पत्वमेव दशयति 
स यदक्ति तदेव स्या- 

न्मन््रो भोगापवगेद्ः ॥२,७३॥ 
अनेनैवाभिप्रायेण भगवता 
कृथा जपः! (शि° घू° ३।२७) 

इत्यासूभरितम् ॥ २७३ ॥ 
अस्माकं पुननोयं पश्च इत्याह 
नेषोऽभिनवगुप्तस्य 

पक्षो मन्नापितात्मनः । 
योऽथक्रियामाह भिन्नां 

कोटयोरपि तादशो; ॥२,७०॥ 
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तत्तन्मच्रसतखानुभवनिभालनोधुक्तस्य श्री- 
मतोऽभिनवयुत्तस्य पुनरेतन्न मतं यतस्ताददाोः 
कीटगोमयप्रभवयोरपि कीटयोभिन्नाम्थक्रिया- 
माह तत्र कार्यमेदमभ्युपागमदिव्यथंः ॥२७४॥ 

ननु ययेवं, तद्विनापि मन्नं मत्राथेभावना- 
तारतस्यभाजः संजल्पमान्रादेव तत्सिद्धिरभव- 
न्ती कथमपदहयते इत्याशङ्क्याह 

मन्रार्पितमनाः किंचि- 
हदन्यत्तु विषं हरेत् । 

तन्पनच स्व 

मन्रापितमना इति मच्रवीयं एव कृतानु स- 
न्धिरिथः। किंचिदिति श्छोकगाथादि । यदुक्तं 
प्राक् 

ोकगाथादि यत्किचिदादिमान्त्ययुतं यतः । 
तसादिर्दस्तथा सवं मन्रस्वेनेव पश्यति ॥ (३।२२५) 

इति ॥ 
नु मन्नापिंतमनस्ेनेव यदि विषहरणादि 

सिच्छेत्, तद प्रयोजकेन यस्य कस्यचन शब्दस्य 
वचनेन कि स्यात्, बाठमिदयाह 



११२ श्रीतत्रारोके । 

२ाब्दः य 

परं तत्र घटादिवत् ॥ २७९५ ॥ 
एतदेव दष्टान्तमुखेनापि हदयङ्गमयति 

कान्तासंभोगसंजल्प- 
न्दः काञ्कः सद्ा | 

तत्संस्कृतोऽप्यन्यदेष 
कुवेन्स्रात्मनि दप्यति ॥२७६॥ 

तथा तन्मनच्रसंजल्प- 
भावितोऽन्यदपि चरवन् । 

अनिच्छरपि तद्रप- 
स्तथा कायकरो धुवम् ॥२७७ 

तप्यतीति तव्संभोगचमत्कारसारतया खा 
त्मनि विश्राम्यतीलथः । अन्यदपि बुवन्चिति, 
एवं द्यन्यवचनेनेव मन्रसंजस्परूपतायामनि 
च्छरपि तद्रूपः सतताभ्यासवशान्मन्रेकमथ प 
बेय्थः । अत एव तथा मनच्रालुयण्येनेव का्य- 
कर इत्युक्तम् ॥ २.७७ ॥ 

ननु मन्रसंजस्पेच्छापिरहेऽपि कथं तन्मय- 
तयेवास्यावभासो भवेदिव्याशङ्खयाह 
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विकस्पयन्नप्येकारथं 
यतोऽन्यदपि पक्यति । 

पर्वतं विकल्पयतो हि प्रमातु्ध॑टद्चनं भ- 
वेदिति भावः ॥ 

पतदागमोक्त्या समथयति 

विषापहारिमन्रादी- 
त्युक्तं श्रीपूवश्चासने ॥ २,७८॥ 

तथाच तत्र 
तस्ते निथरचित्तस्तु यज्ञानो विषयानपि । 
न संस्पृश्यत तदोषैः पदमपत्रमिवास्भसा ॥ 
विषापहारिमनव्रादिसंनद्धो मक्षयनपि । 
विषं न द्यते तेन तद्योग महामतिः ॥' (१८।८१) 

इति ¦ अत्रायमथः-यत् भक्यन्नपि विषं यथा 
जाङ्गछिकः खरूपावस्थितमेवात्मानं पदयति, 
तथा संजानोऽपि विषयान् महामतिर्योगी नि- 
अलचित्ततया परमेव तच्वमिति ॥ २७८ ॥ 

यत्तक्तमेवमेव वदन्मन्राथनिष्ठो यद्विषं हरेत् ; 
तन्मन्रस्येव विजृम्भितं, नतु तन्नान्तरीयक- 
स्यापि चब्दस्येति । तत्रैव पक्षान्तरमाह 

१८५ 



११४ श्रीतत्रारोके । 

यदि वा विषनारेऽपि 
हेत॒भेदादिचित्रता । 

धालाप्यायादिकानन्त- 
कार्यभेदाद्ध विष्यति ॥ २७९ ॥ 

हेत॒भेदादिति मच्ररब्दादयात्मनः । विषनारो 
हि मच्रवत् संजस्पोऽपि धाताप्यायपुश्याद्यन्य- 
तमं कार्य कुयादिति ॥ २७९ ॥ 

एवं मन्राणां सत्तामभिधाय प्रयोजनमप्याह 

तदेवं मच्रसंजल्प- 
विकल्पाभ्यासयोगतः । 

भाव्यवस्तस्फुटोभावः 
संजस्पहासयोगतः ॥२८०॥ 

तदेवसुक्तेन ऋमेण मान्नयोः शब्दविमश- 
योरभ्यासतारतम्येन संजल्परूपतादियणीभा- 
वात् स्वाभिन्नस्य भाव्यमानस्य मच्रदेवतारमनो 

प 0 

वस्तुनः स्फुटीभावः साक्षात्कारो भवेदिलयथंः॥ 

नन्वस्य मान्रं संजस्पमभ्यस्यतो भाग्यवस्तु- 
साक्षात्कारः कथं स्यादिल्याशङ्याह 
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वस्त्वेव भावयलयेष 
` न संजसपमिमं पुनः । 
गह्णाति भासनोपायं 

भाते तत्र तु तेन किम् ॥२८१॥ 
ननु यद्येवं, तकिमस्य संजद्पोपादानेनेया- 

@ ® (५ 

राङ्ख्याह इममियादि । तेन किमिति, उपेये हि 
ङब्धे पुनरुपायस्य किं प्रयोजनमिखयभिप्रायः ॥ 

एतदेवोपसंहारभङ्खया प्रतिपादयति 

एवं संजस्पनिहासे 
सुपरिस्षटुटतातमकम् । 

अङ्त्रिमविमशासम 
स्फरेदस्त्वविकस्पकम् ॥२८२॥ 

ननु अविकस्पकेऽपि 

+काम्लोकमयोन्मादचोरखभादयुपष्ुताः । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽवस्ितानिव ॥' 

इत्या्क्तया सदेव न भयादिखत्रापि वस्त्वेव 
स्फुरदिति कसादुक्तमिव्याराङ्ख्याह 



११६ श्रीतत्रारोके । 

निर्विकल्पा च सा संवि- 
ययथा परयति स्पुटम् । 

तत्तथेव तथासमत्वा- 
हस्त॒नोऽपि बहिःसितेः २८३ 

बहिरपि हि वस्त॒नस्तदधीनेव संत्तेयथंः ॥ 
रोवाभेदभाजो य॒रोस्तु विदोषेण यथाथ 

संकल्पतेदयाह् 

विरोषतस्त्वमायीय- 
रिवताभेदशाटिनः । 

मोक्षेऽभ्युपायः संजल्पो 
बन्धपोक्षो ततः किर ॥२८४॥ 

मोक्षेऽभ्युपाय इलयथोत् शिष्यस्य । ननु 
सुव [ विकस्य \ ससार 3 | 

इल्युक्तया संकस्पस्य बन्धकं स्यात् श्रस्युत 
मोक्ाभ्युपायत्वमिहास्य कस्मादुक्तमिलाशङ्खयाह 
न्धमोक्षो ततः किटेति । इह अमायीय- 

रिवताभेदशालिनो य॒रोः संकल्पादेव बन्धमोक्षो 
स्यातां, किंतु इयान् विरोषो यद्धेदमयतायां 
बन्धोऽन्यथा तु मोक्ष इति ॥ २८४ ॥ 
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ननु एवमपि अविकर्पकपयन्तीमूतादेवा- 
सादेतनयाय्यं नतु अन्यथा, तत्कथं संजस्पमा- 
त्रदेव मोक्षो भवेदिलाराङ्खयाह 

विकस्पेऽपि गुरोः सम्य. 
गभिन्नरिवताजुषः। 

अविकट्पकपयन्त- 
प्रतीक्षा नोपयुज्यते ॥ २८९५ ॥ 

नोपयुज्यत इलयत्र गुरोः शिवाभेदमयतवं 
हेतुः ॥ २८५ ॥ 

नच एतद्युक्तिमा्रसिच्धमेवेलयाह 

तदहिमशेस्रभावा हि 
सा वाच्या मच्रदेवता । 

महासंवित्समासन्न- 
त्युक्तं श्रीगमरासने ॥२८६॥ 

मनब्रो हि खत एवाविस्पकसंविर्खभाव इति 
भावः ॥ २८६ ॥ 

एवं परसंवित्समासन्नतादेव मन्रादयस्तदा- 



११८ श्रीतन्राखके । 

यत्ताः सिद्धि साधयित शक्कवन्तीति र्टान्तष- 
ददीनपुरःसरीकारेणाभिधातुमाह 

` निकटस्थां यथा राज्ञा- 
मन्येषां साधयन्यलम् । 

सिदि राजोपगां शीघ्र 
मेवं मन््रादयः पराम् ॥२८५७॥ 

परां सिद्धमिति मोक्षलक्षणाम् । यदुक्तम् 
(अधमा व्यदा सिद्धि्मभ्यमा सेचरबद्ा । 
संसारभयष्िच्डेददायिनी सिद्धिरुत्तमा ।' 

इति ॥ २८७ ॥ 

पतच्यासच्छाखेऽप्युक्तमिवयाह 

उक्तामिप्रायगभ त- 
दुक्तं श्रीमाछिनीमते । 

तदेबाह 

मन्राणां क्षणं कस्मा- 
दिल्युक्ते सुनिभिः किर ॥२८८ 

कस्मादिति योगविषये हि परे कृते किमिति 

मच्ररक्षणसुक्तमिति भावः । यदुक्त 



२९२ छो० | षोडशमाहिकम् । ११९ 

'योगमागेबिधि देव्या पृष्टेन परमेष्ठिना । 
ततपरतिज्ञावताप्युक्तं किमथं मच्ररक्षणम् ।' (४।२) 

इति ॥ २८८ ॥ 
एवं मुनिप्रश्ं निर्णेतुकामः कार्तिकेयो यो- 

गाङ्गतयेव एतदुक्तमिलयभिधातुमाह 

योगमेकतवमिच्छन्ति 
वस्तुनोऽन्येन वस्तुना । 

तदस्तु ज्ञेयमिद्युक्तं 
हेयतादिप्रसिद्धये ॥ २८९ ॥ 

तसप्रसिये शिवेनोक्तं 
ज्ञानं यदुपवर्णितम् । 

सबीजयोगसंसिश्ये 
मच्रटक्षणमप्यछम् ॥ २९० ॥ 

न चाधिकारिता दीक्षां 
विना योगेऽस्ि राङ्रे । 

क्रियाज्ञानविभेदेन 
सा च देधा निगदयते ॥२९१॥ 

हिविधा सा प्रकतेव्या 
र 

तेन चैतदुदाहृतम् । 



१२० श्रीतन्रारोके । 

नच योगाधिकारित- 
मेकमेवानया भवेत् ॥२९२॥ 

अपि मन्राधिकारितवं 
मुक्तिश्च हिवदीक्षया । 

एतच प्राग्यास्यानेनेव गताथमिति नेह 
पुनविंभञ्य उयास्यातम् ॥ 

ताद्यगलया तु अन्थक्कदेव व्याख्यातुमाह 

अनेनेतदपि प्रोक्त 
योगी तखेक्यसिद्धये ॥२९३॥ 

मन्रसेवाश्रयेन्मूटं 
निर्विकत्पान्तमारतः । 

मन्राभ्यासेन भोगं वा 
मोक्षं वापि प्रसाधयन् २९४ 

तत्राधिकारितारुब्ध्ये 
दीक्षां ग्रह्णीत देश्िकात् । 

आहत इ्नेनास्य तदेकतानखमुक्तप् । 
तत्रेति मन्राश्रयणादो ॥ 
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अतश्चास्य मनच्रादिमाहात्म्यात्सवं सुक्ति- 
मुक्त्यायपि सिच्येदिलयाह 

तेन मनज्ञानयोग- 
बरखादयययस्मसाधयेत् ॥२९५॥ 

तस्स्यादस्यान्यतच्वेऽपि 
युक्तस्य गुरुणा शिश्चोः। 

युक्तस्येति योजितस्येत्यथः, अनेन च यो 
जनिकादेरभेदोऽप्यासूत्रितः ॥ 

नयु गुरुणा चेदन्यतखे योजितः, तक्कथ- 
मस्य खबलादेव अन्यथा भुक्तिमुक्तिवां स्यादि. 
त्यााङ्खयाह् 

दीक्षा ह्यस्योपयुज्येत 
संरस्क्रियायां स संस्कृतः २९६ 

सबटेनेव भोगं वा 
मोक्षं वा टमभते बुधः । 

अत पव च दीक्षायां कृतोऽपि समय्यादि. 
नियमो न स्यादिदयाह 

१६ 
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तेन विज्ञानयोगादिः- 
बरी प्राक् समयी भवन् २९७ 

युत्रको वा न तावान्स्या- 
द्पितु सख्रबरोचितः । 

तावानिति समयी पुत्रको वा॥ 
नचु क्ञानयोगादौो दुबेटस्य का वार्तेलयादा- 

ङ््याह 
यस्तु विज्ञानयोगादि- 

वन्ध्यः सोऽन्धो यथा पथि २९८ 
देरिकायत्त एव स्या- 

द्धोगे सक्तौ च सर्वथा । 
नयु ज्ञानयोगादिषन्ध्यस्य दैशिकोऽपि किं 

कुयोदिलयादाङ्खयाहं 
दीक्षा च केवखा ज्ञानं 

विनापि निजमान्तरम् ॥२९९॥ 
मोचिकेवेति कथितं 

युक्तया चागमतः पुरा । 
युरेति पञ्चदश्चाहिकादौ ॥ 
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दीक्षोचितमेब ज्ञानयोभावदयधितिष्ठतः पुनः 
कि स्यादिवयााज््याह 

यस्तु दीक्षाृतामेवा- 
पेक्ष्य योजनिकां रिद्युः॥२००॥ 

स्फुटीमूले तदुचितं 
ज्ञानं योगमथाश्चितः । 

सोऽपि यत्रैव युक्तः स्या- 
तन्मयत्वं भ्रपथ्यते ॥२०१॥ 

यत्रैव युक्त इत्यथोटुरुणा ॥ ३०१ ॥ 
अतश्चायं युवेधीनसिद्धिरेवेदयाह 

गुरुदीक्षामन्रश्चा्चा- 
धीनसवेशितिस्ततः । 

एवमेतद्पुत्रकादिविषयमभिधाय साधकवि- 
घयमपि अभिधत्ते 

दष्टानामेव सर्वैषां 
भूतभग्यभविष्यताम् ॥२०२॥ 

कर्मणां रोधनं कायं 
बुभुक्षोनं श्युभारमनाम् । 
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यः पुनर्खोकिकं भोगं 
राज्यसखगांदिकं रशिद्यु; ॥३०३॥ 

लयक्त्वा खोकोत्तरं भोग- 
मीप्सुस्तस्य ञ्युभेष्वपि । 

बुस॒क्षोरिति खोकधर्मिणः साधकस्य । शुभे- 
ष्वपीति शोधनं कायेमिति प्राच्येन संबन्धः ॥ 

अच्रापि क्रियान्ञानयोः भ्राधाल्येऽयं षिशेष 
इत्याह | 

तत्र द्रव्यमयीं दीक्षां 
कुव्नाञ्यतिरखादिकैः ॥३०५॥ 

कमोस्य रोधयामीति 
जुहुयादेरिकोत्तमः । 

ज्ञानमथ्यां त॒ दीक्षायां 
तदिद्यु्यति सन्धितः ॥३०९५॥ 

गुरोः खसंविद्रूढस्य 
बखत्तटपर्षयो भवेत् । 

यद्स्याद्युभकमाणि 
यद्धानि स्युस्तदा ञ्युभम् ३०६ 
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स्वतारतम्पयश्ियमः 

द्ध्वमध्ये प्रसूतिदम् । 
तदिति कमै । सन्धित इलयनुसन्धानात् । 

अस्येति खोकधर्िणः ॥ 

शुभकर्मोपभोगे तु योजनिकास्थानमेवासा- 

दयेदिव्याह | 

द्युभपाकक्रमोपात्त- 
फरुमोगप्तमापितः ॥ ३०७॥ 

यत्रैष योजितस्तस्स्थो 
भाविकर्मक्षये कृते । 

तत्स्थ इव्य्थात् भवेत् । क्षये कते इत्युप- 
भोगादेव, नहि लोकधर्मिणः शुभकमेरोधन- 
माश्नातमिदयारायः ॥ 

भाविशुभकमांधरक्षये पुनरस्य तत्र तत्रोप- 
भोग एवेलयाह 

भाविनां चायदेहस्थ- 

देहान्तरविभेदिनाम् ॥ ३०८ ॥ 
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अद्युभांशविद्युदधो स्या- 
द्वोगस्येवानुपक्षयः । 

अब्यदेहेति दीक्षोत्तरकारभाविनाम् ॥ 

अत एवास्य न कुत्रचिदपि दुःखोपभोगो 
भवेदिदयाह 

भुज्ञानस्यास्य सततं 
भोगन्मायाखयान्ततः ॥३०९॥ 

न दुःखफखदं देहा- 
दयध्वमध्येऽपि किचन । 

मायाटयान्तत इति मायाख्यान्तं याव- 
दिलथः ॥ 

मायाख्ये घृत्ते पुनरस्य कि स्यादिलयाशाज््याह 

ततो मायाख्ये भुक्त 
समस्तसुखभोगकः ॥ २१० ॥ 

निष्कटे सके वेति 
ख्यं योजनिकावखात् । 
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आद्िका्थमेव श्छोकस्य प्रथमा्धेनोपतंहरति 

इति भरमेयं कथितं 
दीक्षा कारे गुरोयथा ॥३११॥ 

इतीत्थमेतस्परमेय मिहोक्तं यथा येन भरकारेण 
काठे शक्तिपातावसरे य॒रोरदीक्ता कायां भवे- 
दिति शुभम् ॥ ३११ ॥ 

भरीमुटमहिमोदित- 
सोधकरोध्योभयानुसन्धानः । 

पोडक्षमाहिकमेतद्- 
व्यश्रणोदिह जयरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके परमेयप्रकाशनं नाम 

षोडश्चमाहिकम् ॥ १६ ॥ 





आथ 

श्रीमन्मदामादेश्वराचायीभिनवगुत्तविरचिते 
श्रीजयस्थङ्तविवेकाख्यरीकोपेते 

सप्तदश्चमाह्िकम् । 

निजशक्तिजनितकरमप्रपश्चसं चारचातुरीविभ्वम् | ` 
भवतरणवरप्रदतां समावहन्त बरप्रदं नोमि ॥ 

इदानीमत्रेव द्वितीयार्धेन महाप्रयोजनामि- 
तिकतेग्यतां वक्तु प्रतिजानीते | 

अथ भेरवतादास्म्य- 
दायिनीं भ्रक्रियां सुवे 

तामेवाह 
एवं मण्डटकुम्भाभि- 

शिष्यस्वात्मसु पञ्चसु ॥ 3 ॥ 
ग्रहीत्वा व्यापिमेक्येन 

स्यस्याध्वानं च शिष्यगम् । 
१९७ 



१३० श्रीतत्रारोके । 

कृभमायाणुमटिन- 
त्रयं बाहौ गङे तथा ॥ २॥ 

शिखायां च क्षिपेप्सूत्र- 
ग्रन्थयोगेन देशिकः । 

कुम्भेलत्रेव अथात् ककेयप्यन्तगेता येनोक्तं 
पथचखिति। सूत्र्न्थियोगेनेति तद्रुपतया इत्यथ 
यदुक्तम् 

आगन्तु सहनं चाक्तं बद्भादो पारपञ्ञरम् । 
बाहुकण्डरिखाप्रेषु त्रिदृत्रियुणतन्तुना । 

इति ॥ 
एषां च अन्थिरूपतया प्रक्षेपे कोऽभिप्राय 

इयाशङ्खयाह 

तस्यतद्रुपताभानं 
मखो मन्थः स कीयते ॥ ३॥ 

इतिप्रतीतिदाव्याथं 
बहिथन्थ्युपकस्पनम् । 

तस्य प्णैपकारात्मनः परस्य ब्रह्मणो यद्- 
तद्रूपतया भानं संङ्कचिताद्मतया प्रथने, स एव 
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खरूपस्य तिरोधायकत्वान्मर इति प्रतिरोध. 
कत्वाच्च यन्थिरित्युच्यते। एतदेव द्रढयितुं बहिः 
पादासूत्रादावेवं अन्थीनासुपकस्पनम् ॥ 

एवमप्येतहयाहयादावेव कस्मादुक्तमिलाशङ्कयाह 

बाहू कमास्पदं विष्णु- 
मायातमा गरसंश्नितः ॥ ॥ 

अधोवहा शिखाणुतवं 
तेनेव्थं कस्पना इता । 

मायस्तिति तदर्भऽस्याधिकायत् । अधोव- 
हेति पराणरशक्तहदयान्तं ततः भ्रसरणात् ॥ 

नन्वेवमपि सूत्रस्य भिखिथुणीकरणे कोऽथ 
इलयाशङ्खयाह 

नरश्क्तिदिवाख्यस्य 
त्रयस्य बहभेदताम् ॥ ९ ॥ 

वक्तं त्रिखिशुणं सूत्रं 
ग्रन्थये परिकटपयेत् । 

इदं हि नरशक्तिरिवात्मकमेव सर्वमिति 
भावः ॥ 
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अन्रैव शाखान्तरीयभरकरिययापि व्यापि द- 
दोयित॒माह 

तेजोजरान्नत्रितयं 
बरेधा म्रत्येकमप्यदः ॥ ६॥ 

श्रूयन्त कञप्यतः 

कृष्णरत प्रषदर् । 

श्रुयन्त॒ इति । यदुक्तं छान्दोग्योपनिषदि 
श्वेतकेतुपदेरो 

(एकसात्परव्रह्मणस्तेजोऽजायत, तत आपसाभ्योऽनं त- 
देकैकं परिधा समभवत्, तत्रामे्लोदितश्दकृष्णानि रूपाण्य- 
ष | यह्टोहितं तत्तेजः, यच्छुङ्कु तदापः, यच्छृष्णं तदन- 

| 
अत इति तेजोजलान्नतरितयस्येवंरूपतात् ` 
इह साक्ताद्धोगाधारे शरीरे पारच्छेदादो चिः 
यमाणे दाहशोषादयः संभाव्येरन्निति तस्परति- 
कृतिभ्राये मुख्यदेहगतानन्तपाशादिसूचनात् त- 
दुच्छेदोपायतया च ्राणार्सूत्रशब्दवाच्येऽसिन् 
पाराच्छेदादि कायेमिति पादासूत्रार्थः । यदागमः 

"हितीयः स्रददस्तु पाशा यत्र सितास्त्विमे | 
वध्याइ्छेद्यास्तथा दाद्याः सूच्रानेन विग्रहे ॥ 

इति ॥ 
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एवं सून्ह्कक्िममिधाय तत्वशुद्धिमाह 

ततोऽभ तपितारोष- 
मन्त्रे चिन्योममात्रके ॥ ७॥ 

सामान्यरूपे त्वाना 
ऋमाच्छुदि समाचरेत् । 

सामान्यरूपे चिव्योममात्रके इति तस्सात्क- 
रणनमेव हि नाम अस्मदशेने शुद्धिखिाशयः ॥ 

तदेवाह 
तत्र स्रमच्रयोगेन 

धरामावाहयेष्पुरा ॥ ८ ॥ 
इष्टा पृष्पादिभिः सपि 

स्तिखादयेरथ तपयेत् । 
तत्तच्वन्यापिकां पश्चा- 

न्मायातत्वाधिदेवताम् ॥ ९॥ 
मायाशक्ति खमन्रेणा- 

वाह्याभ्यच्यं प्रतपेयेत् । 
तत्तखेति तस्य धराख्यस्य तच्स्य । मायारा- 



१३४ श्रीतन्नारेके । 

क्तिमिति वागीश्वरीरूपाम् । खमन्रेणति ओंही 
मिति ॥ 

ननु धरदेस्तखवगंस्य प्राक् मातकामाछि- 
न्युभयगतं वणेजातं भच्रत्वेनोक्त, तत्कतरदन्र 
मच्रतयथाभिमतमिदयाशङ्याह 

आवाहने मात॒काणं 
माछिन्यण च पूजने ॥ १० ॥ 

कुयादिति गुरूः प्राह 
स्वरूपाप्यायनहयात्। 

पूजन इत्यर्थात् तपणादावपि । मातृकाया 
हि जगजनननीलात् खहूपएथाकारिखमुचितम् ; 
मालिन्याश्च विश्वस्य खात्मनि धारणादाप्याय- 
कारिसवमिद्युक्तं खरूपाप्यायनद्यादिति ॥ 

एतदेवेह दयं दरोयति 

तारो वर्णोऽथ संबुचि- 
पदं खामिलयतः परम् ॥ ११ ॥ 

उत्तमेकयुतं कम- 
पद् दीपकमप्यतः । 
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तुभ्यं नाम चतुध्यन्तं 
ततोऽप्युचितदीपकम् ॥ १२ ॥ 

इत्यृहमन्रयोगेन 
तत्तव्कम ग्रवतयत् । 

तारः भ्रणवः। वर्णो मात॒कायाः यथा धरायां 

क्षः । संब्ुद्धीति धरे इत्यादि । उत्तमेति आवा- 

हयामीति । दीपकं नमः। नामेति धरादेः। उचि 

तेति पूजादौ नमः, होमे खाहेदयादि ॥ 

नन्वत्रावाहनोपक्रमं कसाद्यूजादयुक्तमिया- 
दाङ््याह 

आवाहनानन्तरं हि 
क्म सर्वं निगद्यते ॥ १२॥ 

नन्वावाहनमेव नाम किमुच्यते यद्ानन्त्े- 
णापि पूजादि स्यादिवयाशाङ्गयाह 

आवाहनं च संबोधः 
सखस्भावव्यवसिितेः । 

भावस्याहमयसरातम- 
तादात्म्यावेश्यमानता ॥ १९ ॥ 
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आवाहनं हि नाम खखभावठ्यस्थिया 
सिद्धस्य भावस्य संबोधः 

“सिद्धसयाभिदखीमावमा््रं संबोधनं विदुः ।' 
इत्यादिनीदया प्रणाहंपरामरोखभावे खात्मनि एे- 
काल्म्येनावेर्यमानता अभिमुखीभावमात्रं, न 
त्वावेश एव, तथात्वे हि शेवी दवं स्यात्, न 
तु शाक्तीयभिप्ायः ॥ १४ ॥ 

अत.एवाह 

दशाक्ती भूमिश्च सेवोक्ता 
यस्यां सुख्यास्ि पूज्यता । 

नयु शाक्तयामेव भूमौ कस्मान्मुख्यतया पू 
ञ्यता अस्तीलाशङ्ख्याह 

अभातलादमेदाच 
नद्यसो रिवात्मनोः ॥ १९ ॥ 

अभातत्वादिति जाच्यादित्यथः। अभेदादि- 
ति पूज्यप्ूजकादिविभागस्य विगङनात् । यद्- 
भिध्रायेणेव 

^न पसि न परे ते शक्ती मव्रान्नियोजयेत् । 
इत्याद्युक्तम् ॥ १५ ॥ 
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ननु ययेवं तजडानां धरादीनां कथं प्रूजादि 
युञ्येतेद्याशज््याह 

जडाभासेषु तच्वेषु 
संवित्सिले ततो गुरूः । 

आवाहनविभक्ते प्राक् 
कृत्वा तुयविभक्तितः ॥ १६॥ 

नमस्कारान्ततायोगा- 
पूणा सत्तां प्रक्पयेत् । 

पतदेवोपपादयति 
ततः पृणसखभावतवं 

तद्रपोदरेकयोगतः ॥ १७ ॥ 
ध्येयोद्रेको भवेद्यात् 

प्रह्मीभाववरायतः । 
नमस्कारे हि नमस्कतेयणीभवेन नमस्का- 

यस्यैव मुख्यत्वं भवेदिति भावः ॥ 
एवमागसमान्तरमप्येवमेव उयास्येयमिदयस्म- 

हुरव इत्याह 
वाद्ये प्रतर्प्येति 

श्रीखच्छन्दे निरूपेतम् ॥१८) 
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अनेनैव पथनेय- 
मियसहूरवो जगुः । 

हषी नु भेदाभेद मयस्वात् परापरा शाक्ती दशा. 
उुनरभेदमयसवात् परा, तस्कथमत्र पूज्यता 

नान्तीत्युक्तमिलारा्गयाह 
परत्वेन तु यत्पूथ्यं 

तत्खतच्रचिदालमकम् ॥ १९॥ 
अनवच्छिसपरकारला- 

स प्रकादयं तु कुत्रचित् । 
नु यद्येवं, तत्कथमात्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो 

निदिष्यासितवयश्चत्ाययुच्यत इत्याशङ्गयाह 
तस्य हयोतसपरपृज्यत्- 

ध्येयत्वादि यदुद्धसेत् ॥ २० ॥ 
तस्येव तस्खतन््रत्वं 

यातिदुघंटकारिता । 
अते एव पञ्यत्वादेरसुख्यत्वात् नात्राह्ाना- 

युपयोग इत्याह 
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संबोधरूपे तत्तसिन् 
कथं संबोधना भवेत् ॥ २१॥ 

प्रकादानायां वे न स्या 
त्नमकार्स्य ्छश्ता | 

तत् तसात् प्रज्यतवादेस्तत्खातच्यविजुम्भा- 
मान्रलात् तसिन् संबोघधनक्छियाकतेतात्मनि 
रिषे संबोधना कथं भवेत् संबोभ्यमानता अस्य 
न न्याय्या । नहि परकतेकायां भ्रकाशनायां 
प्रकाशस्य प्रकारातेव स्यात्, किंतु प्रकाद्यमा- 
नतेलयथेः ॥ 

नु यद्येवं, तदेवमावाहयामीदाहनादो 
स्थिते किं भ्रतिपत्तव्यमिदयाशा ज्ञ्याहं 

संबोधनविभक्त्येव 
विना कमादिशक्तिताम् ॥२२॥ 

स्रातन्यात्तं दशयित 
तत्रोहमिममाचरेत् । 

देवमावाहयामीति 
ततो देवाय दीपकम् ॥ २३ ॥ 
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पराग्युक्तया पूणतादायि 
नमः स्ाहादिकं भवेत् । 

क (न 

एवमत्राप्यूहस्य संभवायथोचिलं दीपकथो- 
जना कार्येल्याह तत इत्यादि ॥ 

€ च 

ननु नमस्कारादेः सवेस्येव दीपकस्य किं 
पणतादायिखसुत नेलयाशाङ्गयाह 

सुतिः पूणत्वमभ्नन्दु 
संघट्राप्यायता परम् ॥ २५ ॥ 

आप्यायकं च प्रोच्छां 
वौषडादि प्रदीपयेत् । 

अग्रीन्दुसंघट इति यदुक्तं पाक् 
सा इत्याम तवर्णेन““ १००००००० 6७००७७०७ | 

इति 
हैत्यिरूपेण ००००००७००००७ || (१५।५४३७) 

छ, (५ 

इति च । परं खाहेति । प्रोच्छारमिति अतोऽप्य- 
स्याधिक्येनाप्यायकारित्वमिलयथेः । यदागमः 

'वोषडाप्यायने च | 

इति ॥ 
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नन्वेवमविरोषेणेव सर्वत्र किमृहः कायो न 
वल्यारराज्ञगहू 

तत्र बाद्येऽपि तादात्म्य- 
प्रसिद्धं कमं चोदयते ॥ २५ ॥ 

यदि कमंपदं तन्नो 
गुरुरभ्यूहयेःकचित् । 

तादात्म्येति ताद्रूप्येण रोके विश्चुतमिलथः। 
चोद्यत इति विधीयत इव्यथः ॥ 

एतदेबोपपादयति 

अनाभासिततदस्तु- 
भासनाय नियुज्यते ॥ २६ ॥ 

मन्रः किं तेन तत्र स्या- 
तस्फुटं यत्रावभासि तत् । 

तेन प्रोक्षणसंसेक- 
जपादिविधिषरु धवम् ॥ २७॥ 

तत्कमोभ्युहनं कुया- 
सप्र्युत व्यवधातरताम् । 
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मनच्र इति कमेपदाभ्यूहरूपः। तदित्यूहनीयं 
कमे । तेनेति कर्मणो बहिःखयमवभासमान- 
त्वेन हेतुना । पोक्षणादि हि बहिस्तथात्वेनैव 
स्फुटमवभातीति भावः, अतः घोक्षणं करोभी- 
ल्ादयुक्या अभ्यहनं न कार्यमिति तास्पयार्थः॥ 

वहिस्तथात्मतानवभासे युनरेतत्काथेमिवयाह 

बहिस्तथातमताभावे 
कायं कमेपदोहनम् ॥ २८ ॥ 

त॒प्तावाहुतिहुतमुक्- 
पाश्च़ोषच्छिदादिषु । 

तेन तर्पणं करोमि, अर्चा करोमीदयादिरूहः 
कायः । नहि त्यादि बहिस्ताद्रप्येण पोक्षणा- 
दिवत् किचिद्वभातीति भावः । हुतभुकूादय- 
छठोषेति हृतसुजि पाशानां छोषादाविदय्थः ॥ 

नच अवयविप्राये बहिस्तथास्मतयानवभासने 
कमेण्यप्यभ्युहनं कार्यमिह 

यत्रोषिष्टे विधो पश्वा- 
तदनन्तेः कियात्मकेः ॥ २९ ॥ 
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अंदर; साध्यं न तत्रोहो 
दीक्षणादिविधिषििव । 

तदित्युदिष्टविधिलक्षणं वस्तु 1 ्ियात्मकेरन- 
न्तेरंरोरिति गभोधानादिभिः । दीक्षणादिविधि- 
प्िवेति नहि दीक्षां करोमि पतिष्ठं करोमि 
वेयेक एवायमूहो भवितुमहतीदयथः ॥ 

एवमेतसप्रसङ्गादभिधाय प्रकृतमेवाह 

ततः शिष्यस्य तत्त. ` 
स्थानेऽखरेण प्रताडनम् ॥ ३० ॥ 

कृत्वाथ शिवहुस्तेन 
हृदयं परिमशयेत् । 

ततः स्ननाडीमार्गेण 
हदयं घ्राप्य वे शि्रोः ॥२१। 

शिष्यात्मना सहैकत्वं 
गत्वादाय चतं हृदा । 

पुटितं हंसरूपाख्यं 
तत्र संहारमुद्रया ॥ ३२॥ 
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कुयादात्मीयहदय- 
सितमप्यवभासकम् । 

शिष्यदेहुस्य तेजोभी 
ररिममात्रावियोगतः ॥ ३३ ॥ 

तत इति वागीश्चीतपणानन्तरम् । तत्तखेति 
तस्याहतस्य धरादेयुस्फादो स्थानेऽखरेण ताडनम् । 
खेति य॒रोदंक्षिणेन, शिष्यस्य वामेन । गल्वे्य्थात् 
हृद्य एव । हृदेति ` हन्मत्रेण । संहारमुद्- 
येति। यदुक्तं 

“रसाय दशिणं पाणि कनिष्ठादिक्रमाच्छनैः । 
आकृष्य बन्धयेन्युष्टिमङुष्ेन प्रपीडयेत् ॥ 
भद्रा संहारिणी ग्रोक्ता 283 | ? 

इति । आत्मीयहदयस्थितमिति काकाक्िन्या- 
येन योज्यम्, तेनारमीयहदयथस्थितमपि रदिम- 
मात्रावियोगतस्तेजोभिः रिष्यदेहस्यावभासकं 
चिन्तयेत् येन चिसपरकास्ततो वियुक्तो न 
भवेत् ॥ ३३ ॥ 

नन्वेवमात्मीयह्दयानयनेन शिष्यात्मनः 
कोऽथं इत्याराङ्गयाह 

स्वबन्धस्थानचटनात् 
स्वतच्स्थानखभतः । 
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संस्काराणां चतुष्केऽस्मि- 
ज्नपरां च परापरम् ॥ ३८ ॥ 

मन््राणां पञ्चदशक 
परां वा योजयेत्मात् । 

आदिना सीमन्तोन्नयनादि, तेनेतदवान्तर- 
संस्कारगर्भीकारेण गभाधानमेव मुख्यः संस्कार 
इति।.असिश्चतुष्क इति गभांधानभोगभोक्तुस्व- 
तद्छयपाशविच्छेदटक्षणे । वाशब्दः समुज्ये ॥ 

मच्रपञ्चदराकमेव विभजति 
पिवन्यादययष्ठकं राश्ला- 

दिकं षट परा तथा ॥ ३९॥ 
इति पञ्चदशेते स्थुः 

करमारीनलसंस्कृतो । 
अत्रैव होममन्रान् दरयति 

अपरामनच््रसुक्सवा घ्रा 
गसुकातमन इदयथ ॥ ४०॥ 

गभांधानं करोमीति 
पुनम॑न्रं तमेव च । 
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साहान्तसुच्चरन्ददया- 
दाहूतित्रितयं गुरुः ॥ ४१॥ 

परं परापरामन्र- 
मसुकातमन इदयथ । 

जातस्य भोगभोक्ततवं 
करोम्यथ परापराम् ॥ ४२ ॥ 

अन्ते खाहैति प्रोचायं 
 वितरेत्तिख आहुतीः । 

उच्चायं पिवनीमन्र- 
मसुकात्मन इत्यथ ॥ ४३ ॥ 

भोगे ख्यं करोमीति 
पुनमचरं तमेव च। 

स्वाहान्तमाहूतीस्तिसखो 
दव्यादाञ्यतिखादिभिः॥ ९ ॥ 

एष एव वमन्यादो 
विधिः पञ्चदशान्तकषे । 

पूवं परात्मकं मचर- 
मसुकात्मन इत्यथ ॥. ४५ ॥ 
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पाराच्छेदं करोमीति 
परामन्रः पुनस्ततः । 

हुं स्वाहा फट् समुच्चायं 
दात्तिखोऽप्यथाहतीः ॥५६॥ 

संस्काराणां चतुष्केऽसि- 
न्ये मच्राः कथिता मया । 

तेषु कमंपदाप्पूव 
धरातच्वपदं वदेत् ॥ ५५७ ॥ 

ततो धरात॒त्वपति- 
मामन्येष्रा प्रतप्य च । 

शिवामिमानसंरब्धो 
गुरुरेवं समादिशेत् ॥ ४८ ॥ 

तच्वेश्वर तया नास्य 
पुत्रकस्य शिवाज्ञया । 

म्रतिबन्धः भ्रकतेव्यो 
यातुः पदमनामयम् ॥ ५९ ॥ 

ततो यदि समीहेत 
धरातत्तवान्तरारुगम् । 
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पृथक् शोधयितुं मन्न 
भुवनादयध्वपञ्चकमर् ॥ <५ ॥ 

अपरामनतः न्व 

तिखस्िखस्तदाहतीः । 

दव्यास्पुरं शोधयामी- 
व्यूहयुकतं प्रसन्नधीः ॥ ५१ ॥ 

तमेवेति अपरासत्कम्। क्मपदादिति गर्भा- 
धानमियेवंखक्षणात् , तेन अपरामच्रः अमुका- 
त्मनो धरातखे गभाधानं करोमि अपरामन्रः 
खाहेत्यादिरूप ऊहः । तत इति संस्कारचतुष्टया- 
नन्तरम्। आमच्येति मन्रान्तरस्यावचनात् अप- 
रामन्रेण । यद्वक्ष्यति 

(मरायान्तश्चुद्धो सवोः स्युः प्रिया ह्यपरया सदा ।' 
(-छो° १३९) 

इति । एवमादेरो शिवाभिमानसंरब्धत्वं हेतुः । 
तत इति तचखशोधनानन्तरम् । अपरामनच्रत 

इति अपरामनच्रमभ्चियेखथः । भाग्वदिलनेन 
उहान्तरवत् सवंमेवाक्षिप्तम् ॥ ५१ ॥ 
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एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 

एवं कृरामन्रपद्- 
वर्णेष्वपि विचक्षणः । 

तिखस्िखो हइतीदैयात् 
पृथक् सामस्यतोऽपिवा ॥५२ 

ततः पूणाहृतिं दच्वा 
परया वोषडन्तया ¦ 

अपरामन्रतः िष्य- 
सुद्धत्यार्महृद्ं नयेत् ॥ ५३ ॥ 

प्रथगिति पेकेकध्येन । सामस्यत इति इत. 
 राध्वपश्चकं शोधयामीति । उद्धुयेलयथौच्छोधि- 
तात् तखात् । आत्महृदमिति रोः ॥ ५३॥ 

अत्रैव मतान्तरं दरोयति 

यदा त्वेकेन शुद्धेन 
तदन्तभोवचिन्तनात् । 

न पृथक् शोधयेत्तचव- 
नाथसश्रवणात्परम् ॥ ५७ ॥ 
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तदा पणा वितीयोण- 
मुस्किप्यादमनि योजयेत् । 

तास्स्थ्यात्मसंस्थ्ययोगाय 
तयेवापरयाहूतीः ॥ ५५ ॥ 

सकमेपदया द्या- 
दिति केचित्त मन्वते । 

अन्ये तु गुरवः प्राहु 
भावनामयमीदशम् ॥ ५६ ॥ 

नात्र बाह्याहृतिर्देया 
देशिकस्य पृथक् पुनः 

द्याह यदि नो दोषः 
स्यादुपायः स भावने ॥ ९७॥ 

एवं प्राक्तनतास्स्थ्यात्म- 
संस्थत्वे योजयेहरः । 

ततः शिष्यहृदं नेयः | 
स आत्मा तावतोऽध्वनः ॥०८॥ 

शुदस्तदाव्यतिदये च 
पूणां स्यात्परया पुनः । 
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महापाद्युपतं पूवे 
विरोमस्य विद्युद्धये ॥ ५९ ॥ 

जुहोमि पुनरस्रेण 
वोषडन्त इति क्षिपेत् । 

पुनः पूणा ततो माया- 
मभ्यच्याथ वसजयत् ॥९०॥ 

धरातत्वं विद्युद् स- 
ज्ञेन छ्युद्रूपिणा । 

भावयेन्मिश्चितं वारि 
इयुदियोग्यं ततो भवेत् ॥६१॥ 

एकेनेति तखाययन्यतमेनाध्वना। न शोधयेदिः- 
लात् इतराध्वपश्चकम् । तयेवेति परक्रान्तया । 
आहृतीरिति तिखः। सकमेपदयेति असुकात्मान- 
मात्मस्थं करोमीति । अत्रेति तास्स्थ्यार्मस्थस- 
करणे । देशिकस्येति कुः । स इति बाघ्याहृति- 
टक्षणः प्रकारः । प्राक्तनेति 

ततः खनाडीमार्मेण “ˆ "^ `" "" “` ॥ (टो ०३१) 
इतयादिनोक्ते । तत इति आस्महन्नयनानन्तरम् ! 
रिष्यह्दं नेय इति तस्स्थः कायं इव्यथः, 
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तावत इति धरात्मनः। तद्व्यति तच्छब्देन 
शुद्धपरामशेः । यदुक्तं 

^रिष्ययुल्किप्य चात्मयं तदेदं त॒ कारयेत् । 
आहुतीनां तथं दादा पृ्णाहृतिं बुधः ॥ 
महापाडुपतास्रेण विलोमादिविष्ुद्धये ।'(मा० वि ०९।६८) 

० ०, 

इति । जरेनेति जखतचेन । तत इति धरात- 
वस्य जरुतखेन मिश्चरणया भावनात् ॥ ६१॥ 

तदेव सामान्येनातिदिशन् य॒च्छशुद्धी वि- 
भजति 

तथा तत्तद्पुरातचख- 
मिश्रणादुत्तरोत्तरम् । 

सवा रिवीभवेत्तखा- 
वरी शुदान्यथा पृथक् ॥६२॥ 

तथेति उक्तेन भ्रकारेण) अन्यथेति अशुद्धा! 
प्रथगिति रिवादतिरिक्तं हि वस्तु पाद एवे- 
त्यादयः । यदुक्तं प्राक् 

"पराच्छिवादुक्तसूपादन्यत्तत्पाश्च 

इति ॥ ६२ ॥ 
श 
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आत स्वाह 

पृथक्त्वं च मखो माया- 
भिधानस्तस्य संभवे । 

कमक्षयेऽपि नो सुक्ति- 
भेवेदियेश्वरादिवत् ॥ ६२ ॥ 

मायेति यदुक्तं 
(मिन्नवेप्रथत्रेव मायाख्यं ` -- । (३०प्र०३।२।५) 

इति ॥ ६३ ॥ 

एतच सर्वमेव पराय॒क्तं तखान्तरेष्वतिदिदाति 

ततोऽपि जख्तच्वस्य 
वङ्गो व्योमि चिदात्मके । 

आङ्कानाययखिरं याव- 
तेजस्यस्य विमिश्रणम् ॥ ६४॥ 

एवं कमात्करखातच्वे 
शुद्धे पादां सुजातम् । 

छिन्ातकखा हि सा किंचि 
त्कतेलोन्मीटनासिका ॥ ६९॥ 
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कमोख्यमर्ज॒म्भात्मा 
तं च ग्रन्थि खुगयरगम् । 

पूणाहुला समं वहि- 
मन््रतेजसि निदंहेत् ॥ ६६ ॥ 

एवमिति पवोक्तेनेव कमेण । ननु करात- 
स्वशुच्यनन्तरं सुजाश्चितस्य पाशस्य छेदे को- 
ऽभिप्राय इत्याशङ्कयाह करठेदयादि । तमिति 
भुजाभ्नितपाशसूत्रगतम् ॥ ६६ ॥ 

नलु सवंगं मान्रं तेज इति कि वहिमात्रा- 
श्रयणेनेटयाशङ्कयाह् 

मन्त्रो हि विश्वरूपः स- 
सुपाश्रयवदरात्तथा । 

व्यक्तरूपस्ततो वही 
पार्णोषविधायकः ॥ ६७॥ 

तथेति वहित्तया । पाशष्टोषो हि तस्यानुयु- 
एयमिदयभिप्रायः ॥ ६७ ॥ 

ननु अमूतेस्यास्य को नाम एष इद्यारा- 
ज्गयाहं 
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छष्ठो टीनस्नभावोऽसो 
पाशचस्तं प्रति राम्भुवत् । 

परमेशामहातेजः 
दोषमात्रस्वमश्रुते ॥ ६८ ॥ 

अत्रैव उहं दशयति 

कर्मपाडोऽत्र होतव्ये 
पूणेयास्य शुभाशुभम् । 

अशुभं वा भवद्धतं 
भावि वाथ समस्तकम् ॥ ६९ ॥ 

दहामि फट्त्रयं वोष- 
डिति पूणां विनिक्षिपेत् । 

एवं मायान्तसंश्चडो 
क्ण्टपां च होमयेत् ॥ ७० ॥ 

पूणस्य तस्य मायाख्यं 
पााभेदग्रथाद्मकम् । 

दहामि फट्त्रयं वोष- 
डिति पूर्णा क्षिपेदुरुः ॥ ७१ ॥ 
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निर्वीजा यदि कायो तु 
तदात्रैवापरां क्षिपेत् । 

पूर्णा समयपाशाख्य- 
बीजदाहपदान्विताम् ॥ ७२॥ 

अशुभमिति रोकधर्मिविषयतया । अत्रैवेति 
कण्ठपाश्चहोमे । अपरमिति दहितीयाम् । सम. 

येति समयपाशास्यबीजं दहामीति ॥५७२॥ 
नु निर्वीजदीक्षायां कथमिहाविरोषेणेव 

समयपारादाह उक्तो यत्र तु युरुदेवादो भक्ति- 
रपि समयलेनाश्राता-इदयाशाङ्खयाह 

गुरौ देवे तथा शाखे 
भक्तिः कायोस्य नह्यसौ । 

समयः शक्तिपातस्य 
सभावो ह्येष नो प्रथक् ॥७३॥ 

अस्य निर्बीजदीक्षादीक्षितस्य य॒वोदो भक्तिः 

कार्थतेन संभवति, न पुनरसो समयः, यत् . 
(तसेव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते चरणाम् । (म०्भार०) 

इत्यादिनीद्या शक्तिपातस्येव एष खभावो न पू- 
~° ® ® 

थङ् ततोऽतिरिक्तमेतत्, न किंचिदिलयथः ॥७३॥ 
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शुद्धाध्वशुद्धो हि विशेषं ददोयितुमाह 
मायान्ते श्ुद्धिमायाते 

वागीशी था पुराभवत् । 
माया शक्तिमयी सेव 

विद्याशक्तित्वमश्ुते ॥ ७९ ॥ 
तच्छडविदयामाहूय 

विद्याश नियोजयेत् । 
एवं करमेण संशुद्ध 

सदािवपदेऽप्यटम् ॥ ७९५॥ 
रिखां ्रन्थियुतां छित्वा 

मटमाणवकं दहेत् । 
तदुक्तं 
^ततस्तच्छोध्ययोनीनां व्यापिनीं योनिमानयेत् । 
मायान्तेऽध्वनि तामेव श्युदधे विदां विचक्षणः ॥' 

(मा०पि० ९।५७) 

इति । यन्थियुक्तामिति नतु प्राणदरन्थिमात्रम्॥ 
नन्वज्नाणवं मरुं दहेदियेव कस्मादुक्तं यद्धे- 

द्रथात्मा मायीयोऽपि मलोऽत्र संभाव्य एवे- 
लयाशङ्कथाह 
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यतोऽधिकारभोगाख्यो 
हो पारो तु सदारिवे ॥७६॥ 

इत्युक्तयाणवपादोऽत्र 
मायीयस्तु निश्चावधिः । 

हिष्यो यथोचितं स्राया- 
दाचामेदेशिकः खयम् ॥७७॥ 

आणवाख्ये विनिदेग्धे 
ह्यधोवाहिशशिखामटे । 

उत्तयेति मतद्दो । यथोचितमिति 

'गृहश्थानां जलेनेव नैष्ठिकानां त॒ भसना ॥' 

इति । अधोवाहिरिखेति तस्परधान इयथः, अत 
एव धाक् 

'अधोवहा शिखाणुखं "^" ` "“।' (शो० ५) 

इलयादयुक्तम् ॥ 
एवं पादादाहममिधाय योजनिकामाह् 

ततः प्रागुक्तसकर- 
प्रमेयं परिचिन्तयन् ॥ ७८ ॥ 



१६५ श्रीतत्रारोके । 

शिष्यदेहादिमाव्मीय- 
देहप्राणादियोजितम् । 

करत्वात्मदेहभ्राणाद्- 
विश्वमन्तरनुस्सरेत् ॥ ७९ ॥ 

उक्तप्रक्रियया चेवं 
टढबुदधिरनन्यधीः । 

म्राणस्थं देराकाराध्व- 
युगं प्राणं च राक्तेगम् ॥८०॥ 

तां च संविद्रतां शुदा 
संविदं शिवरूपिणीम् । 

रिष्यसंविद्भिन्नां च 
मच्रवह्वथायभेदिनीम् ॥ ८३. ॥ 

ध्यायच् प्राग्वत्प्रयोगेण 
हिवं सकटनिष्कटम् । 

व्मासकं वा क्िपेत्पूणी 
प्ररान्तकरणेन तु ॥ ८२ ॥ 

शक्तिगमिति काठ्शक्तिगतमियथः । द्या- 
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त्मकमिति सकङनिष्करोभयसखभावमिद्यथः । 
प्राय॒क्तेति उक्तपरफिययेति भराग्वदिति च अनेन 
घोडरापथददाहविकादौ पतदिस्तरेणोक्तमिति 
सारितम्, अत एव एतदस्माभिरपि यन्थविस्तर- 
भयान्नेह वितानितम् ॥ ८२ ॥ 

नच एतदस्दुपन्नमेवेलयाह 

उक्त तरैशिरसे तचे 
स्वेसंपूरणात्मकम् । 

मूखादुदयगव्या तु 
रिवेन्दुपरिसंङतम् ॥ ८२ ॥ 

जन्मान्तमध्यकुहर- 
मूरखोतःससुत्थितम् । 

रिवाकरदिमभिस्तीनैः 
धुब्धं ज्ञानामृतं व यत् ॥८०।॥ 

तेन संतप॑येस्सम्यक् 
प्ररान्तकरणेन तु । 

यन्नाम जन्माधारदादशान्तहृदयान्येव सु- 
ख्याधिष्ठानस्थानत्वात् अववरकशायाणि ङहरा- 

१ 



१६२ श्रीतत्रारोके । 

णि यस्येवंविधादायराक्तिपरिस्पन्दात्मनो मूल- 
खोतसः समुत्थितम् , अत एव मूखाधारादृष्वं- 
गमनेन शिवात्मनः प्राणादियस्य वीक्ष्णाभिः 
काभिः क्षुब्धं बहिसुंलीभूतं सत् द्वादशान्तः- 
स्थेन रिवेन्दुना परितः संषुतं खात्ममयतामा- 
पादितम्, अत एव सवेपूरणात्मककं 

श्राङ् संविदप्राणे परिणता ॥ 

इति नीया परसंविदायविजुम्भात्मकं ज्ञान 
मेवाश्रतं तेन, सम्यक् प्ररान्तेन मनसा अथो- 
दुक्तखरूपं मच्रचक्रं संतपयेत् प्रणोहृतिपरषेपेण 
खखरूपपरिनिष्ितं कयोदिखथंः ॥ 

ननु करणस्य प्ररान्तस्वं नाम किमुच्यते 
इयर ङ्गयाह 

शुन्यधामाव्जमध्यख- 
प्रभाकिरणभास्वरः ॥ ८९ ॥ 

आधेयाधारनिःस्पन्द्- 
बोधशशाखपरियहः 

जन्माधेयभ्रपञचैक- | 
स्फोटसंघटघटूनः ॥ ८६ ॥ 
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मूटस्यनात्समारमभ्य 

कृत्वा सोमेशामन्तगम् । 
खमिवातिष्ठते याव- 

त्प्रशान्तं तावदुच्यते ॥ ८७॥ 
इह खट आचायः शुन्यधान्नि मूलाधारे 
(कोणन्नयान्तराभित- 

निव्योन्पुखमण्डरच्छदे कमले | (२९१५०) 
इति वक्ष्यमाणनीलया यदब्जं तन्मध्यस्थितायाः 
पभायाः राक्तेः किरणेभौखरस्तद्ररिमिसंस्पशोत्ति- 
जितः, अत एव प्राणादावाधेये जन्मस्थानाद्ा- 
वाधारे च निःस्पन्दस्य एकेनैव रूपेण वर्तमा- 
नस्य शक्तिप्रवोधोदितस्य बोधस्य शाख्रेण तदु- 
क्तयुक्तया कृतपरिहः, अत एवोक्तरूपयोजेन्मा- 
धारषाणलक्षणयोराधाराधेययोः पपञ्चस्येकेन 
अनाहतष्वन्यात्मनः स्फोटस्य संघेन तत्ता- 
मरस्येन घटनं यसः तत्कारीलयथः, अत 
एव मूलाधारादुदेत्य शनैः शनैः प्राणाकंयस्तम- 
पानचन्द्र द्रादरान्तगं करत्वा यावत् आ समन्तात् 
खमिव तिष्ठते, तावसश्चान्तमुच्यते आद्ययाहक- 
विभागविगरनात् उन्मनीभावभापन्नमिलथः ॥ 



१६४ श्रीतत्रारोके । 

एतच्च असच्छाखरेऽप्युक्तमिलयाह 

उक्तं श्रीपूर्वशाखे च 
सुचमाप्रयं सर्पिषा । 

करता शिष्यं तथात्मखं 
मूटमन््रमनुस्सरन् ॥ ८८ ॥ 

शिवं शक्तिं तथात्मानं 
शिष्यं सपिस्तथानरम्। 

एकीकुवेज्छनेर्मच्छे- 
द्रादशान्तमनन्यधीः ॥ ८९ ॥ 

तत्र कुम्भकमास्थाय 
ध्यायन्सकटनिष्कटम् । 

तिष्ठत्तावदनुदिमो 
यावदाञ्यक्षयो भवेत् ॥ ९० ॥ 

मूरखुमन्रमिति दिस्सितम् । कुम्भकमास्थायेति 
महाव्योमास्मनि; तत्र शिवरशक्तिभ्यां नरास्मक- 
मन्यत्सर्वं सामरस्यं पापय्येयथः। सकटनिष्कल- 

@ 

मिति योजनिकोचिव्यात्। अनुद्धिग्म इति पूणे- 
संविस्खभावखात्ममाश्रविश्नान्त इयथः ॥ ९० ॥ 
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एवं सति किं स्यादिदयाह् 

एवं युक्तः परे तवे 
गुरुणा शिवमूर्तिना । 

न भूयः पड्युतामेति 
द्ग्धमायानिवन्धनः ॥ ९१॥ 

भोगदीक्षायां युनरियान् विरोष इद्याह 
देहपाते पुनः प्रेप्से- 

यदि तच्चेषु कुत्रचित् । 
भोगान् समस्तव्यस्तत्व- 

भेदेरन्ते परं पदम् ॥ ९२॥ 
तदा तत्त्चभूमो वु 

तत्संख्यायामनन्यधीः । 
पुनर्योजनिकां कुया- 

त्पूणाहुयन्तरेण तु ॥ ९३ ॥ 
युक्तिप्रदा भोगमोक्ष 

प्रदा वा याप्रकीर्तिता। 
दीक्षा सा स्यात्सवीजत- 

निर्बीजादमतया हिधा ॥ ९४॥ 



१६६ श्रीतन्नारोके । 

बारे निज्ञांतमरणे 
त्वराक्ते वा जरादिभिः। 

कायां निर्बीजिका दीक्षा 
दाक्तिपातबरोदये ॥ ९९५॥ 

निर्बीजायां सामयांस्तु 
पारानपि विरोधयेत् । 

कृतनिर्वीजदीक्षस्तु 
देवाभिगुरुभक्तिभाक् ॥ ९६॥ 

इ यत्व शव यायात् 

सयो भोगान् विमुञ्य वा । 
समस्तेति सायुञ्ये हि भोगानां सामस्ं 

सारोक्यादो तु उयस्तत्वमिति । तव्संख्याया- 
मिति तस्य सम्यक् प्रथितायामभीप्तितायामि- 
सयथः। सय इति दीक्षानन्तरम् । भोगान् षि- 
भुञ्येति देहपाते ॥ 

नतु शिवं यायादिलत्र उक्त एव योजनि 
($ ® (= काकमः किं निमित्तमुतान्यद्पि किंचिदिलया- 

शङ्खयाह 
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श्रीमदीक्षोत्तरे चोक्तं 
चारे षदंशवङ्करे ॥ ९७ ॥ 

तच्वान्यापादमूधान्तं 
सुवनानि त्यजेक्रमात् 1 

त॒टिमात्रं निष्करं त- 
ददं तदहुपरम् ॥ ९८ ॥ 

दात्या तत्र क्षिपाम्येन- 
मिति ध्यायंस्तु दीक्षयेत् । 

तदिति परब्रह्मखरूपमियथः, अत एव निष्क- 

रमिति अदेहमिति चोक्तम् । अहंपरमिति अह. 
परामदीखभावमिलयथः ॥ 

एवमेतसप्रसङ्गदभिधाय परक्ृतमेवाह 

सबीजायां तु दीक्षायां 
समयान्न विरोधयेत् ॥ ९९ ॥ 

विरोषस्त्वयमेतस्यां 
यावजीवं शिदोगुरः । 



१६८ श्रीतत्रारोके । 

षदे खनः 
सृष्ट कुवीत पूणेया ॥ १०० ॥ 

कथं चात्र शुद्धत्वं कृथादित्याराज््याह 

अभिन्नाच्छिवसंबोध- 
जर्धेयुगपर्स्छुरत् । 

पर्णा क्षिपंस्तखजाख 
ध्यायेद्धारूपकं खतम् ॥१०१॥ 

शिवसंबोधजखधेः खतं तत्वजारं ध्याये. 
दिति संबन्धः ॥ १०१ ॥ 

अनैव मतान्तराण्युरिशति 

विद्युदतच्वखष्टि वा 
कुयात्कुम्भामिषेचनात् । 

तथा ध्यानवरदेव 
यहा पूणोभिषेचनेः ॥१०२॥ 

अभिषेचनेरिति बहुवचनात् ध्यानबरमपि 
संग्रहीत, तेन सामस्येनायं पक्षः ॥ १०२ ॥ 
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शुद्त्व मेवेषां दशयति 

पृथिवी सथिररूपास्य 
शिवरूपेण भाविता । 

स्थिरीकरोति तामेव 
भावनामिति श्यति ॥१०३॥ 

जरमाप्याययलेनां 
तेजो माखखरतां नयेत् । 

मरुदानन्दसंस्परे 
व्योम वेतव्यमावहेत् ॥१०४॥ 

एवे तन्मात्रवर्गोऽपि 
दिवतामय इष्यते । 

परानन्दमहाग्या्ि- 
ररोषमरुविच्युतिः ॥ १०५॥ 

हिवे गन्तत्वमादान- 
सुपादेयशिवस्त॒तिः । 

शिवामोदभरासखाद्- 
दद्ीनस्पैनान्यरुम् ॥१०६॥ 

ब् ४, 
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संकत्पाध्यवसामानाः 
प्रकारो रक्तिसंस्थिती ॥१०.७ 

शिवात्मत्वेन यत्सेयं 
शता मानसादिके । 

नियमो रञ्जनं कते 
भावः करनया सह ॥१०८॥ 

वेदनं हेयवस्तवंश्च- 
विषये सुक्तकरपता । 

इत्थं रिवेक्यरूढस्य 
षटञ्चकगणोऽप्ययम् ॥ १०९॥ 

श्यद्ध एव पुमान् प्राप्त 
शिवभावो विद्चुद्यति । 

वियेशादिषु तत्वेषु 
नेव काचिदञ्युदता ॥ ११० ॥ 

इत्येवं जुद्धत्वानां 
खष्ा हिष्योऽपि तन्मयः । 
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मवेद्येतत्सूचितं श्री- 
मारिनीविजयोत्तरे ॥ १११॥ 

शुच्छतीति शुद्धा भवतीयथंः । एनामिति 
शिवरूपतया भावनाम् । आवहेदिति अथोद्धा- 
वनायाः ! एवमिति शिवभावनाया एव स्थि. 
रीकरणादिना । आखादस्य रसनेन्द्रियञ्यापा- 
रतवेऽपि आमोदशब्दसंनिधेधघणेन्दियव्यापएमर-; 
त्वमपि ज्ञेयमिदयभिधाटश्चणाभ्यामाखाददब्दो 
व्याख्येयः । इन्द्रियाणामिति आनन्देन्दरिया- 
दीनाम् । मानोऽभिमानोऽहकारव्यापारः । घ- 
कादा इति एतद्धि स्वरजस्तमसां कमेण रूपं 
य्॑तत्सास्यं भक्तिः । नियमादि चान्न शिवेक्य- 
रूढतया व्याख्येयम् । सुक्षकर्पतेति अनव्छ्कि- 
परतेद्थः । एवमेषां रिवेकविश्रान्तत्वमेव नाम 
शुद्धत्वमिदत्र तात्पयेम् , अत एवानेन त्वा- 
नामशुद्धसेऽपि शुद्धतया खष्टेरष्वभेदोऽपि क- 
टाक्षितः। नच एतदस्माभिरनागमिकमुूमि- 
ल्याह ह्येतदिल्यादि । सूचितमिति इन्द्ियमा- 
्रपरत्वेनाभिधानात् ॥ १११ ॥ 
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तदेव शाब्दाथोभ्यां पठति 

बन्धमेोक्षाब्ुभावेता- 
विन्द्रियाणि जगुवुधाः । 

निग्रहीतानि बन्धाय 
विसुक्तानि विमुक्तये ॥ ११२ ॥ 

नि्दीतसं विमुक्तं च खयमेव भगवान् 
व्याचष्टे 

एतानि व्यापके भावे 
यद् स्युमंनसा सह । 

मुक्तानि कापि विषये 
रोधाद्धन्धाय तानि तु ॥११३॥ 

इत्येवं हिविधो भावः 
शुदधाद्युद्प्रमेदतः । 

इन्द्रियाणां समाख्यातः 
सिद्धयोगीश्वरे मते ॥ ११५॥ 

यदुक्तं तत्र 
(एतानि व्यापके भावे यदा स्युमनसा सह् । 
बिद्युक्तानीति बिदद्धिक्ञोतव्थानि तदा भ्रिये ॥ 



११७ ®ो० ] सपदश्चमाह्विकम् । १७३ 

यदा तु बिषये कापि प्रदेशान्तरर्तिनि। 
संखितानि तदा तानि बद्धानीति प्रचकषवे ।॥ (१५।४५) 

इति ॥ ११४॥ 
शुरुभिरपि एवमेवोक्तमिलाह 

श्रीमान् विवयागुरुस्त्वाह 
प्रमाणस्तुतिदशेने । 

अत्रैव मन्राणां विनियोगे नियममभिधा- 

तुमाह 
समस्तमन्नेरदीक्षायां 

नियमस्स्वेष कथ्यते ॥११५॥ 
मायान्तश्चुदो सवाः स्थुः 

क्रिया ह्यपरया सदा । 
द्यात्मया सकखान्ते तु 

निष्कठे परयेव तु ॥ ११६ ॥ 
ईशान्ते च पिवन्थादि 

सकटान्तेऽदपञ्चकम् । 
इत्येवंविधिमारोच्य 

कमं कु्यादुरुत्तमः ॥११७७॥ 



१५४ श्रीतन्राखोके । 

सवाः करिया इतयनुक्तमन्राः । छयात्मयेहि 
धरापरया । यदुक्त 

(मायान्तमागेसंशुदधौ दीक्षाकमंणि सर्वतः । 
क्रियाखनुक्तमव्रास योजयेदपरां बुधः ॥ 
विचादिसकलान्ते च तद्वदेव परापराम् । 
योजयेचेश्वरादृध्वं पिवन्यादिकमष्टकम् ॥ 
न चापि सकरादध्वमङ्गषद्ं धिचक्षण 
निष्कले, परा कायं य्किचिष्िधिचोदितम् ॥' 

( मा० वि० ९।७४ ) 
इति ॥ ११७ ॥ 

भुवनाध्वभ्राधान्येन उक्तामाहृतिसंख्यामित- 
राष्वसु अधिकावापेनातिदिशति 

पुराध्वनि इतीनां 
संख्येयं तत्ववणेयोः । 

तामेव दिगुणीकुया- 
त्पदाध्वनि चतुगणाम् ॥११८ 

करमान्मनच्रकरामाे 
हियुणा दिगुणा कमात् । 

यावत्रितच्वसंशुडधो 
स्या्हिरातिगुणा ततः ॥११९॥ 



१२२ ®छो०] सप्तदशचमादिकम् । १७५ 

| & 

राहुतीनां तरित्वके । 
रकतच्वे रातं प्राहु- 

राहतीनां तु साषटकम् ॥१२०॥ 
येयं संख्येति पाय॒क्ता त्यादिरूपा । द्विय॒णी- 

कुर्यादिति तच्वाध्वनि भुवनादीनामन्तभांवात् 
यावद्भुवनाध्वपिक्षया कराध्वनि बषोडशयुणा 
संख्या भवेदिति भावः । षष्टिरिति आहृतीनां 
त्रयस्य विंशत्या युणनात् । प्राहुरियिथात् 
प्रतिकसं ॥ १२० ॥ 

नच सर्वैत्राविरोषेणेवायमतिदेश इलाह 

विरोमकमेणा साकं 
याः पूणाहूतयः स्पृताः । 

तासां सवौध्वसं्चुदो 
संख्यान्यत्वं न किचन १२१ 

एतदेव प्रथमार्धनोपसंहरति 
इलयेषा कथिता दीक्षा 

जननादिसमन्विता ॥ १२२॥ 



९७९ श्रीतन्रारोके । 

जननादिश्षमन्वितेति विस्त्रतेयथं इति 

हिवम् ॥ 
दीक्षाकर्मणि साक्षदवैचक्षण्यं कटाक्षयन् गुरूतः । 
सप्राद्ादिकेऽसिज्ञयरथनामा व्यधत्त विदृतिमिमाम् ॥ 

इति श्रीतत्राखोकविवेके विक्षिप्दीक्षाप्रकाचचनं नाम 

सप्तदरामाहिकम् ॥ १७ ॥ 



अय 
। श ० 

श्रतन्ाखक 
ष 

भ्रीमन्महामादेभ्वसचायौसिनवगुक्तविरचिते 
श्रीजयरथशङूत विवेकाख्यरीकोपेते 

न क 0 

अण्ादशमाल्निकम् । 

ऋतधामानमनन्तं बराबहं तं बङावहं बन्दे | 
जगदिदममन्दमसिरं खमरहिभ्ना योऽनुगृह्णाति ॥ 

इदानीं दितीयार्धेन संक्षिप्तं दीक्षां वक्तुमाह 
अथ संक्षिप्तदीक्षेयं 

रिवतापत्तिदोच्यते । 
तदेवाह 
न रजो नाधिवासोऽत्र 

न भृक्षेत्रपरिथहः । 
यत्र तत्र प्रदेशे तु 

पूजयित्वा गुरुः शिवम् ॥ १ ॥ 
अध्वानं मनसा भ्याला 

दीक्षयेत्तच्वपारगः । 
२ 



१७८ श्रीतत्रारोके । 

जननादिविहीनां तु 
येन येनाध्वना गुरः ॥ २॥ 

कुयात्स एकतक्वान्तां 
रिवभावेकभावितः । 

मनसेति नतु पारासूत्रादिकस्पनेन । तख- 
पारग इति नतु अतचखपारगः, नहि तस्य एवं- 
विधे क्मेणि अधिकार एव भवेदिति भावः । 
यद्वक्ष्यति 

“यथा यथा च खभ्वृहलज्ञनस्तन्मयतात्पकः । 
गुरखथा तथा कुयोरसक्िपरं कर्म नान्यथा ।+ (८) 

इति ॥ 
एवं जननादिविहीनत्वमभिधाय मन्रभे- 

द्माह 

परामन्रस्ततोऽस्येति 
तं संशोधयाम्यथ ॥२॥ 

स्वाहेति प्रतितच्वं स्या- 

च्छे पूणाहुति क्षिपेत् । 
एवं मन्रान्तरेः कुयौ- 

त्समस्तेरथवोक्तवत् ॥ & ॥ 



६ @छो० ] उष्टादशचमाहिकम् । १७९, 

परासंपुटितं नाम 
स्वाहान्तं परथमान्तकम् । 

रातं सहखं साष्टं वा 
तेन शक्तयेव होमयेत् ॥ ९ ॥ 

ततः पूर्णेति संशोध्य- 
हीनसुत्तममीदयम् । 

दीक्षाकमोँदितं तत्र 
तत्र राखे महेरिना ॥ ६ ॥ 

कोः क 
दात््थेवेति यथाशक्ति, तेन देराकाखायतु 

सारं रातहोमः सहखहोमो वा काये इदयभि 
प्रायः । संशोध्यहीनमिति न्यत्र मनसापि 

$ (~. अध्वन्यासादि किंचित्कायेमिलयथः। तत्र तत्रेति 
किरणादो । यदुक्तं तत्र 

'दीक्षामन्यां प्रवक्ष्यामि रिवतत्वसमागुताम् । 
आदो प्रणवसंयुक्तां शिवमन्तेऽणुवाचकम् ॥ 
नाम इला ततः शखः संपुरीकृलय होमयेत् । 
एवं सादक्िको दमः पाश्चत्रथवियोजकः ॥ 
जननादिवियोगेन दीक्षेयं दुखेमा खम ॥ 

इति ॥ ६ ॥ 



` १८० श्रीतत्रारोके । 

अच्रापि मन्रभेदमाह 
प्रयेकं मातकायुगम- 

वर्णेस्तच्वानि शोधयेत् । 
यदि वा पिण्डमन्रेण 

सर्वमन््ेष्वयं विधिः ॥ ७ ॥ 
युग्मेति मात्रकामािनीरूपस्य । अयं वि- 

भिरिति यथोदितोहरूपः ॥ ७ ॥ 
नच एतहुरुमात्रकायमिलयाह 
यथा सथा च स्वस्यस्तः 

च्ानस्तन्मचतास्मकः | 

गुरुस्तथा तथा कुयात् 
संक्षिप्तं कमं नान्यथा ॥ ८ ॥ 

ननु विस्ततायां दीक्षायां खभ्यस्तज्ञानतवं 
गुरोरुपादेयं, संक्षिस्ायां किं तेनेयाशज्लं गर्भी- 
क्रयागममेव संवादयति 

श्रीबह्ययामरे चोक्तं 
संक्षिप्तेऽपि हि भावयेत् । 

व्याप्ति सवाध्वसामान्यां 
कितु यागे न विस्तरः ॥ ९१॥ 



११ शेर] अष्टादश्ञमाहिकम् । १८१ 

याग इति यजिक्रियारूपायामितिकतेव्य 
तायामिलयथंः ॥ ९ ॥ 

ननु ययेवं, तदरहवित्तव्ययायाससाध्येन षि- 
स्तृतेन कर्मणा कोऽथ इत्याराज्ञ्याह 

तन्मयीमूतमिति 
विक्षिप्तं कमं सन्दधत् । 

ऋमात्तादात्म्यमेतीति 
विक्षिप्तं विधिमाचरेत् ॥ १०॥ 

आहिकाथमेवोपरसहरति 

संक्षिप्तो विधिरुक्तोऽय 
कृपया यः शिवोदितः। 

दीक्षोत्तरे करणे च 
तत्र तत्रापि शासने ॥ ११॥ 

इति शिवम् ॥ ११ ॥ 
संधिप्तमोक्षदीक्षाकर्मप्रावीण्यसोत्कषेः । 
व्याकाषीदष्टादशाहिकमेतज्जयरथाख्यः \ 

इति श्रीतत्रारोक विवेके सक्षिप्तदीक्षाप्रकाश्नं नाम 

अष्टादसमाहिकम् ॥ १८ ॥ 

पमरप ेककजेत 



6 

श्रीतत्राटोके । 

श्रीमन्महामाहेश्वराचायीसिनवगुक्विरचिते 
श्रीजयस्थङूतविवेकाख्यदीकोपेते 

------+-0-<9----- 

एकान्नविरामाहविकम् । 
नपकन 

भवमेद विभवसंभवसंभेदषिभेदबलवन्तम् । 
बरवन्तं नोमि विथ दारुणरूपग्रह प्रहतः ॥ 

इदानीं शछोकार्धेन सव्योनिवाणदीक्चां नि- 
रूपयितुं पतिजानीते 

अथ सयःससुत्कान्ति- 
प्रदा दीक्षा निरूप्यते । 

नयु यद् धिकारेणायं न्थः श्रदृत्तस्तत्र ता- 
वदियं स्फुटाक्षरं नोक्ता, तदिहास्या निरूपणेन 
कोऽथ इत्याशङ्खयाह 

तरक्षणाचोपभोगादा 
देहपाते रिवं जजेत् । 



१८४ श्रीतत्रारोके । 

अथवा बन्धुमित्रादि- 
हारा सास्य विभोः पतेत् । 

पूर्वै वा समयी नेव 
परां दीक्नामवाप्तवान् ॥ ५॥ 

आष्दीक्षोऽपि वा प्राणा- 
ज्जिहासुः हशवलजितम् । 

जन्लयान्गुरस्तदा कुयाो- 
त्सयउव्कान्तिदीक्षणम् ॥ ६ ॥ 

आयुः क्षयं जजदिति तसक्षये समयी सं- 
भाव्यमान इदयथः । सेति शक्तिः, तेन आस- 
ज्नमरणस्य युरुसेवया खयमेवमसामथ्यं बन्धु- 
मित्रायभ्यथनया रक्षितपारमे श्वरशक्तिपातस्य 
सदययरक्ान्तिदीक्षा कायेति तास्पयेम् । समयी- 
लयथोत् मध्ये शक्तिपाते, आस्दीक्च इलयथौत् 
तीन्रे । अन्त्यानिति यियासूनिल्यथः ॥ ६ ॥ 

नच असमय एवेषामेतस्काथेभिलाह 

नत्वपक्रमरे नापि 
रोषकार्मिकवियहे । 



९, छोऽ ] एकान्रविशयमाहिकम् । १८५ 

कुयादत्कमणं श्रीम- 
दह्रे च निरूपितम् ॥ ७॥ 

ष्रा शिष्यं जरायस्तं 
व्याधिना परिपीडितम् । 

उत्रमय्य ततस्त्वेनं 
परत्वे नियोजयेत् ॥ ८ ॥ 

अपक्रमर इदयनायातशक्तिपात इत्यथैः ¦ 
रोषकार्मिकवियह इति अनासन्नमरण इति 
यावत् । नच एतद्युक्तिमात्रसिद्धमेवेयाह श्रीम- 
दह्र इति ॥ < \ 

नच अथमास्न्नमरण्लाशभ्वानपर एवागसम 

इद्याह् 

विशेषणविरोष्यत्वे 
कामचारविधानतः। 

पू्वोक्तमथेजातं श्री 
राम्भुनात्र निरूपितम् ॥ ९॥ 

दु {ह शष्यस्य ववद्य जरायस्तत्ना- 

देश्च विशेषणत्वं तदा शिष्यस्य पास्षसमयादिः 



१८६ श्रीतत्रारोके ¦ 

दीक्षस्य सयःसमुत्कान्तिदीक्षेति पर्वं वा स- 
मयीलाद्युक्त भेदद्वयं, उयलयये तु जराभस्तस्य 
सतः शिष्यत्वे युवादिसेवयेदयादयुक्तं भेदद्रय- 
मित्युक्तम् । अत्र श्रीराम्भुना पूर्वोक्तमथजातं 
निरूपितमिति ॥ ९ ॥ 

एवमेतदुचितं कारुमपेक्ष्य क्चुरिकादिन्या- 
समभिधत्त 

विधि पूर्वोदितं सर्व 
कृत्वा समयश्युदितः। 

्ुरिकामस्य विन्यस्ये- 
ज्वरन्तीं ममेकतेरीम् ॥१०॥ 

पतन््यासश्चासदागम एवोक्त इत्याह 

कृत्वा पूर्वोदितं न्यासं 
लनरुसमपष्रभम् । 

संहतिक्रमतः साधं 
छक्छिन्द्थुगटेन तु ॥ ११॥ 

आयीं धारणां कृत्वा 
सवेममेप्रतापनीम् । 



१५ छो° ] एकान्नविश्चमाहिकम् | १८७ 

पूरयेद्यायुना देह- 
महछान्मस्तकान्तकम् ॥ १२॥ 

तसुर्कृष्य ततोट्रष्ठा- 

दृध्वान्तं वक्ष्यमाणया 
तेन्ममाणि रन्घरान्तात् 
कारुरात्या विसजयेत्॥ १३॥ 

जनेन कमयोगेन 
योजितो इतिवनितः। 

समस्यप्येति तां दीघ्ना- 
मिति आमाटिनीमते ॥ १४ ॥ 

वक्ष्यमाणयेति त्रिशाह्िके । हृतिवर्जित 
इत्यनु सन्धानसात्रेणेयथंः ॥ १४ ॥ 

व पक्षान्तरं दशयति 

षोडराधारषट्चक्र- 
रक्ष्यत्रयखपञ्चकात् । 

कचिदन्यतरत्राथ 
प्रागुक्तपञ्यकमवत् ॥ १९५ ॥ 



१८८ श्रीतत्रारोके । 

प्रविश्य मूरं कन्ददि- 
रिछन्दन्ेक्यविभावनात् । 

पू्णाहतिप्रयोगेण 
खेष्ठे धाचि नियोजयेत् ॥१६॥ 

कविदिति एकर । अन्यतरत्रेति यन्थिद्राद- 
दाकादो । तदुक्तं 

मेदसाधः इलो ज्ञेयो मध्ये तु विषरसंज्ञकः | 
मूले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रचतंकः ॥ 
अभिसंज्ञ्ततोर््वे अङ्कानां चतुष्टये । 
नाभ्यधः पवनाधारो नाभवेव षटाभिधः ॥ 
नाभिहत्पश्चमा्े तु स्वकामाभिधो मतः । 
संजीवन्यभिधानोऽन्यो हत्पद्मोदरमध्यग्ः ॥ 
वक्षृःखके धितः कूर्मो गरे सोखाभिधः स्मृतः । 
ठम्बक्ख सितथोर्ष्वे सुधासारः सुधात्पकः ॥ 
तसैव भूलमाभ्रिदय सोम्यः सोम्यकराभितः । 
श्रूमध्ये गगनामोगो विचाकमटसंज्ञितः ॥ 
रोद्रस्ताटुतलाधाये सुद्र्चक्त्या तधिष्टितः | 
चिन्तामण्यभिधानोऽन्यश्चतुष्पथनिवासकः ॥ 
ब्रह्रन्ध्रख वे द्वे तुयाधारख मस्तके । 
नाल्याधारः परः घमो षनन्यापरिप्रोधकः ।॥॥' 
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(खमनन्तं तु जन्माख्ये नामों व्योम दितीयकम् | 
ततीयं तु हदि खाने चतुथं बिन्दुमभ्यतः ॥ 
नादाख्यं तु सथुदिष्टं षरचक्रमधुनोच्यते । 
जन्माख्ये नाडिचक्रं तु नामो मायाख्ययुत्तमम् ॥ 
हृदिखं योगिचक्र तु ताटुखं मेदनं स्मृतम् । 
विन्दुखं दीभ्रिचक्रं तु नादखं सान्तयुच्यते ॥ 
अन्तलेक्ष्यं बहिरयं मभ्यलक्षयं तृतीयकम् ।' 

इति च । प्रागिति षोडाहिके ! प्रणाहृतिप्र- 
योगेणेति तद्दिखयथंः ॥ १६ ॥ 

अत्रेव प्राधान्येनापि पश्चान्तरमाह 

ज्ञानत्रिशटं संदीप्तं 
दीप्तचक्रत्रयोनल्वरम् । 

चिन्तयितवासुना तस्य 
वेदनं बोधनं भ्रमम् ॥ १७ ॥ 

दीपनं ताडनं तोदं 
चटनं च पुनः पुनः । 

कन्दादिचक्रगं कुया- 
क प, 

दिशेषेण हृदम्बुजे ॥ १८ ॥ 
हादशान्ते ततः कृत्वा 

[ # ९ ० 

चिन्दुयुग्मगते क्षिपेत् ! 



१९०९ श्रीतत्रारोके । 

निरटक्षये वा परे धाचि 
संयुक्तः परमेश्वरः ॥ १९ ॥ 

न तस्य कुयात्संस्कारं 
कंचि दिलयाह गहरे । 

देवः किमस्य पूणस्य 
श्राद्यादयेरिति मावितः ॥२०॥ 

ज्ञानं परा संविदेव, तदेव तत्तदाधारादिभेद- 
नात् चिश्रुलम्। च्त्रयेदरात्रयरूपेण परादिना। 
अमुनेति ज्ञानजिश्रुरेन । मं वामादिक्रमेणा- 
वतेनम् । तोदं प्रेरणम् । विदोषेणेति तद्धि 
मुख्यं जीवस्याधिष्ठानम् । बिन्दुयुग्मगत इति 
प्राणापान्रोटरूप इयथः । तस्येति प्रास्पार- 
मेश्चयंस्य ॥ २० ॥ 

नच पएतदस्मच्छाच्र एवोक्तमियाह 

श्रीमीक्षोत्तरे त्वेष 
विधिवेहिपुदीकृतः । 

हसः पुमानधस्तस्य 
रुद्रविन्दुसमन्वितः ॥ २१ ॥ 
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शिष्यदेहे नियोभ्येत- 
द्नुदिञ्चः शतं जपेत् । 

उत्कम्योष्वनिमेषेण 
शिष्य इत्थं परं ब्रजेत् ॥२२॥ 

वद्धिः रेफः । हंसः ह । पुमान् म । तस्यति 
वहिपुरीङृतस्य हंसस्य । रुद्र ऊकारः हूं । एत- 
दिति पिष्डाक्षरम् ॥ २२ ॥ 

एतदेव शाखान्तरेऽपि अतिदिशति 

एष एव विधिः श्रीम 
त्सिदधयोगीश्वरीमते । 

नच अयोगिनोऽत्राधिकार इ्याह 

इयसुत्ामणी दीक्षा 
कतैव्या योगिनो गुरोः ॥२३॥ 

अनभ्यस्तमाणचारः 
कथमेनां करिष्यति । 

वक्ष्यमाणां जह्यविदयां 
सकलां निष्करोम्मिताम् ॥२९॥ 



१९२ श्रीतत्रारोके । 

कर्णैऽस्य वा पटेद्धुयो 
भूयो वाप्यथ पाटयेत् । 

खयं च कमं कुर्वीति 
तच्वश्यद्धयादिकं गुरूः ॥ २५॥ 

मन््रक्रियाबरत्पूणा- 
हृ्येव्थं योजयेत्परे । 

एवं शरीरगं चारमभिधाय बह्यविदययाविधि- 
मभिधावमाह वक्ष्यमाणामिदयादि । वक््यमाणा- 
मिति च्िशचे । निष्करोम्भितामिति निष्कख्या 
पथाक्षरया विदयययोम्भितां प्रतिवाक्यं संपुटिताः 
मिदयथः ॥ 

नयु समनन्तरमेवोक्तं यदयोगिना युरुणा 
नेयं कायां तत्कथमेतदिदानीमेवोच्यते इत्या- 
श्ख्याह 

योगाभ्यासमङ्रत्वापि 
सदयरत्रान्तिदां गुरः ॥ २६॥ 

ज्ञानमच्रक्रियाध्यान- 
वरात्तं भवेसखभुः । 
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अचर च ज्ञानादिसद्धाबेऽपि बह्यवियाया एव 
पाधान्यमि्याह 

अनयोत्कम्यते शिष्यो 
के ३१ 9 २ ॥ वरादेवेककं क्षणम् ॥ २,७॥ 

कारस्योष्टक्च भोगो हि 
क्षणिकोऽस्यास्तु कि ततः । 

सयडव्कान्तिदा चान्या 
यस्यां पूणाहुति तदा ॥ २८॥ 

द्यायदास्य प्राणाः स्यु- 
धुवं निष्कमणेच्छवः । 

एककं क्षणमिति यत्क्षणादनन्तरं खारसि- 
कमेव अस्य मरणं भवेदिति भावः । नु 
4434 येनेदं तद्वि भोगतः |) 

इत्युक्तया 'तरक्षणभाविनोऽपि कर्मणो भोगं वि- 
नास्य कथङ्कारं परक्षयः स्यादिदयारशङ्याह भोग 
इत्यादि । किं तत इति स्थितेनापि क्षीणप्रायेण 
तेन न कञ्चिदथं इव्यर्थः ¦ तदा दयादिति 
येनास्य तत्कारमेव प्राणा नियान्तीदयथः, अ- 

४ 



१९४ श्रीतत्रारोके । 

तश्च एकैकस्यापि कारक्षणस्य नात्र उछङ्नं 
भवेदिति भावः ॥ 

क्रियादिपरिहारेणापि बह्यवियाया एवात्र 
साधनत्वमस्तीलयाह् 

विनापि क्रियया भावि- 
बह्यविध्ावरखटुरूः ॥ २९ ॥ 

कृणेजापप्रयोगेण 
तत्वकञ्चुकजारुतः । 

निःसारयन्यथाभीषटे 
सकटे निष्कटे इये ॥ ३० ॥ 

तच्वे वा यत्र कुत्रापि 
योजयेप्पुद्रं कमात् । 

यत्र कुत्रापीयनेन यथाभीष्टखमेव उपो- 
हितम् ॥ 

न केवर कियदेरेव परिहारेण अनर अस्याः 
साधनत्वं, यावहुरोरपीलयाह 

समयी पुत्रको वापि 
पठेद्वियामिमां तथा ॥ २१ ॥ 

तथेति यथा सुमूषरिमां श्रणुयादिदर्थः ॥ 
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एवमस्य फिं स्यादिव्याराङ्खयाह 
तत्पाठात्त॒ समय्युक्तां 

रद्रांशापत्तिमश्चुते । 
तुशब्दो हेतो, एतावता अस्य समयदीक्षा 

भवेदिदयथैः ॥ 

नयु कथमनयोयूबदेतस्पाठो न्याय्य इदया- 
शङ्गयाह 

एतो जपे चाध्ययने 
यस्मादधिृतावुभो ॥ २२॥ 

नाध्यापनोपदेरो वा 
स एषोऽध्ययनादते । 

नच अथमनयोरध्ययनादन्यः पाट इत्याह 
स एषोऽध्ययनाहते इति । नश्दः पूवतः सं- 
बन्धनीयः ॥ 

ननु यदि नाम नायसुपदेश्ादिरूपः पाठ- 
स्तत्कथमस्य समयदीक्षा कृता भवेदिद्युक्तमिः 
द्ाश्ङ्खयाह 

पठतोस्त्वनयोवेस्तु- 
सखभावात्तस्य सा गतिः ॥३२॥ 



` १९६ श्रीतत्रारोके । 

एतदेव दष्टान्तोपदरोनेन हृदयद्गमयति 
यथा निषिद्मूतादि- 

कमा मचत स्मरन्सखयम् । 
आविष्ठऽपि कचिन्नेति 

रोषं कत्रेत्ववजनात् ॥ २४॥ 
यथा च वाचयञशराखं 

समयी रान्यवेद्मनि । 
न प्यते तदन्तःख- 

प्राणिवर्गोपकारतः ॥ ३९५ ॥ 
निषिद्धेति । यदुक्तं 
(पन्रवादो न कर्तव्य इतिकरैखवेनात् । 

इतिः। नहि एवं करोमीदयश्न अस्य कथिदभि- 
मान इयथः । श्न्येदयनेन जनवेविक््यमेवात्रा- 
स्याभिप्रेतमित्यक्तम् । उपकारत इति शाख्राणां 
हि श्रवणसमान्रत एव पापक्षयो भवेदिति भावः। 
तदुक्तं 

 शगोघ्रथैव कृतघ्न बरहमहा गुरूतद्पगः । 
शरणागतघाती च मित्रविक्चम्भषातकः ॥ 
दुष्टः पापसमाचारो मापहा पिदा तथा । 
श्रवणादस्य भावेन युच्यन्ते सर्वपातकैः ॥॥ 

इति ॥ ३५ ॥ 
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एतदेव भ्रक्रते योजयति 

तथा स्वयं पटन्नेष 
विदां वस्तुखभावतः | 

तस्िन्सुक्ते न दुष्येत 
यतो किचित्करोऽत्र सः ॥३६॥ 

नन्वस्य मा मृदेव कश्चिरोषः 
अदीक्षितानां पुरतो नोचरेच्छाश्चषद्वतिम् ।' 

इति हि अस्ति समयः, तत्कथमिमां विद्याम 
तदे पटन्न परयवेतीदयाह 

ननु चादीक्षितामे स 
नोचरेच्छाख्चपदतिम् ॥ २७॥ 

एवं तहिं नास्य कदाचिदपि पाटः प्राप्तः, 
अतः कुञ्यादयोऽप्यदीक्षिताः किं न संनिहिता 
भवेयुखिाह 

हन्त कुल्याय्रतोऽप्यस्य 
निषेधस्तथ कथ्यते । 

पयुदासेन यः श्रोतु 
मवधारयितुं क्षमः ॥ ३८॥ 



१९८ श्रीतत्रारोके । 

स एवात्र निषिद्धो नो 
कुञ्यकीटपतत्रिणः । 

अथेदमुच्यते यच्छाञ्श्रवणादौ योग्यानां 
दीक्षितसदशानामत्र निषेधो विवक्षितः, नतु 
कुड्यप्रायाणां जडानामिदाह अथेयादि ॥ 

एवं तहिं कुड्यप्रायस्य सुमूर्षोरभेऽपि पट- 
तोऽस्य कः समयलह्नाथं इद्याहं 

तर्हिं पाषाणतुल्योऽसौ 
विरीनेन्द्रियव्रत्तिकः ॥ २९॥ 

तस्यामरे पठतस्तस्य ` 
निषेधोट्टङ्कना कथम् । 

नन्वेवं पाषाणप्रायस्यास्य किमेतत्पाटेन, मे 
वमिदयाह 

स तु वस्तुस्वभावेन 
गङिताक्षोऽपि बुध्यते ॥ ० ॥ 

अक्षानपेक्षयेवान्त- | 
धिच्छक््या खप्रकाशचया । 

प्राग्देहं किर तिलक्षु- 
नोत्तरं चाधितष्ठिवान् ॥ ३ ॥ 
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मध्ये प्रबोधकबरात् 
प्रतिबुध्येत पद्रः । 

नयु को नाम अज्र अस्य प्रबोधको यद्रा 
दन्तरा अयं घबोधमासादयेदिव्याशङ्खयाह 

मन्राः राब्दमयाः शुद्ध- 
विमर्राव्मतया स्वयम् ॥ ४२॥ 

अ्थात्मना चावमान्त- 
स्तद्थप्रतिवोधकाः । 

तेनास्य गछिताक्षस्य 
प्रनोधो जायते खयम् ॥४२॥ 

स्वचित्समानजातीय- 
मन्रामशेनसंनिधेः । 

खयं प्रवोधो जायते इति । यद्वक्ष्यति 
'यामाकण्ये महामोह विवज्लोऽपि कमाद्रतः | 
प्रनोधं वक्तसांयुख्यमभ्येति रभसात्खयम् ।॥ (३०अ०) 

इति ॥ 
एतदेव दष्टान्तमुखेनापि घटयति 
यथा ह्यल्पजवो वाथुः 

( कष 

सजातीयविमिश्रितः ॥ ९४ ॥ 



२७०७ श्रीतत्रारोके 1: 

जवी तथात्मा संसुप्ता- 
मर्राऽप्येवं प्रवुध्यते ।' 

सजातीयेति ताखब्न्तादिसमुस्थेन । एव- 
मिति मन्रामशेनादिना ॥ 

एवं तद्यस्य अदीक्षितामे मच्रपाठात् स्फुट- 
मेवापतितः समयरोप इत्याराङ्याह 

प्रबुद्ध; स च संजातो 
न चादीक्षित उच्यते ॥ ७५॥ 

दीक्षा हि नाम संस्कारो 
न त्न्यत्सोऽस्ि चास्य हि। 

दीक्षा हि नाम माच्रः संस्कारः, सच अस्य 
प्रबोधान्यथायुपपत्या खरसत एव मत्रामर्शा- 
दिना सिद्ध इति को नामास्य समयलोपा्थः॥ 

पवं शाख्रपाठादिनापि परोपकरतावस्य न क- 
श्चित्समयरोपजन्मा दोष इत्याह 

अत एव निजं शां 
पठति कापि सामये ॥ ४६ ॥ 



४९. छो० 1 एकानर्विशमाहिकम् । २०१ 

तच्छुत्वा कोऽपि धन्यश्च 
न्ुच्यते नास्य सा क्षतिः । 

सामय इति समथिनीदथंः ॥ 

ननु एवमेतन्निविंषयं वाक्यं स्यादिलयाशङ्खयाह 

राखनिन्दां मेष कार्षी 
द्योः पातिव्दायिनीम् ॥४.७॥ 

इलयेवंपरमेतन्ना- 
दीक्षितामरे पठेदिति । 

अत्र च सविचिकित्सं परं खकथुकानुप्रवेरो- 
नेव प्रयोधयितुमाह 

यथा च समयी काष्ठ 
रष्टे वा मन्रयोजनाम् ॥९८॥ 

कर्वस्तस्िश्चरुत्येति 
न रोषं तदद्त्र हि । 

काष्ट इति समिधादो । खोष्ट इति मृ्िङ्गा- 
दिये ७ रः 

दादुपादेये । अत्रेति मुमूषो ॥ 
२६ 



२०२ श्रीतत्रारोके । 

अत्रेव हेतुमाह 

यतोऽस्य भरययप्राप्षि- 
्रप्सोः समयिनस्तथा ॥ ९॥ 

प्रत्तस्य सखभावेन 

तस्मिन्सुक्ते न वे क्षतिः । 
प्रययो निजमच्रस्फारसं वादः ॥ 

नु आचार्यस्य तावत् परानुयहे नास्ति 
काचित् क्षतिः, समयिपुत्रकयोस्तु पासङ्धिकतवे- 
नापील्युक्तम्; साधकस्य पुनरत्र का वातां इलया- 
दा ङ्याह 

साधकस्तु सद् साध्ये 
फटे नियतियच्रणात् ॥ ९० ॥ 

मक्षिकाश्चुतमन््रोऽपि 
प्रायश्चित्तोचितीं चरेत् । 

ओचितीमिति तीन्रमभ्यादिमेदेन । अत एव 
शखमचमकषघ्तरं च गुरोरपि न दशेयेत् । 

इतयायुक्तम् ॥ 



५३ छो० ] एकान्नविंशमादिकम् । २०६ 

एवमेतस्परसङ्भादभिधाय सकृतमेवाह 

इत्थं सदयःससुत्ान्ति- 
योक्ता तामाज्ञया गुरोः ॥५१॥ 

समय्यादिरपि भोक्त 
कारे प्रोक्ताथंसिद्धये । 

स्वयं कुयात्समभ्यस्त- 
प्राणचारगमागमः ॥ ५२ ॥ 

अङताधिषृतिवापि 
गुरूः समयद्युद्ये । 

अधस्तनपदावस्थो 
नतु ज्ञानेद्धचेतनः ॥ ५३ ॥ 

अक्रृतेति । यदुक्तम् 

अधिकारं न चेक्करयादियेशः खात्तदुक्षये ॥ 

इति । ज्ञानेद्ध इति परमाद्वयनिष्टस्य हि 

श्रा किचिचयज मा गृहाण" *“"“" | 

इति नयेन विधिनिषेधावरिषयसात् को नाम 

समयद्धोपस्य अवकारा एवेखारयः ॥ 



२०४ श्रीतत्रारोके | 

ननु इयं सद्यःसमुच्ान्तिरक्षणा दीक्षा 
गुरुकार्येति नास्ति विमतिः, खयंकायतायां तु 
कि परमाणमिदयागाङ्याहं 

इतीयं सदययउक्कान्तिः 
{~  @ 

सूचिता माटिनीमते। 
सख्यं वा गुरुणा वाथ 

 कायत्वेन महेरिना ॥ ५४ ॥ 
तदेवाह 

सवे भोगं विरूपं तु 
, ् 

मत्वा देहं यजेयदि । 
तदा तेन कमेणा्च 

योजितः समयी रिवः ॥५५९५॥ 
यजेदिति खयम् । योजित इति य॒रुणा । 

यदुक्तं तवर 
स्वमप्यथवा भोगं मन्यमानो विरूपम् । 
खशचरीरं परियस्य शाश्वतं पदमृच्छति ॥' (१७।२५ ) 

इति 
अनेन क्रमयोगेन योजितः परमे पदे । 
समय्यपि महादेवि दीक्षोक्तं फरमश्रुते ॥ 

इति च ॥ 



५६ शो° ] एकान्र्विशमाहिकम् । २०५ 

आद्विकार्थसेव भ्रथमार्धनोपसंहरति 

उक्तेयं सवयरउत्कान्ति- 
या गोप्या प्राणवहूधेः ॥५६॥ 

इति रिवम् ॥ ५६ ॥ 

सद्योनिबाणप्रदमाचमह्यवीयेराभडन्धेन । 
एकान्नर्वि्चमाष्िकमेतच्किङ जयरथेन निरणायि ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके सयरउक्रान्तिप्रकाशने नाम 

एकान्नविश्चमाहिकम् ॥ १९ ॥ 

भ कति किन् य कनक कषेमो पक 



अय 

श्रीतत्राटोके । 

श्रीमन्महामादेश्वराचायौभिनवगुप्रविरच्चिते 
श्रीजयस्थकृतविवेकाख्यदीकोपेते 
> 

विंदहातितममाङ्किकम् । 

जयति बिशुषेलदाता मूढजनाश्वासदापि येन वपुः । 
बहिरा्यन्तवदपि मध्यश्ुन्ययुद्धासितं सततम् ॥ 

इदानीं दवितीयार्धेन सपरलययां दीक्षां वक्तुमाह 

जथ दीक्षां बुवे मूट- 
जनाश्वासप्रदायिनीम् ॥ 9॥ 

आश्चत्ः ब्रययः॥ १॥ 

तदेवाह 

त्रिकोणे वह्किसदने 
वद्किवर्णोज्वरेऽभितः । 

वायव्यपुरनिधृते 
करे सव्ये सुजाञ्वरे ॥ २ ॥ 



५ छो० ] विंशतिततममाहिकम् । २.४७ 

वीजं किंचिद्रहीलेत- 
तथेव हृदयान्तरे । 

करे च दह्यमानं स- 
चिन्तयेत्तज्पेकयुक् ॥ ३ ॥ 

वङ्किदीपितफट़रार- 
धोरणीदाहपीडितम् । 

बीजं निर्वीजतामेति 
सखरसतिकरणाक्षमम् ॥ ‰॥ 

वह्धिसदन इदयथात् उर्ध्वमुखे । बहिवर्णेति 
रेफः! वायव्यपुरं षडश्नम् , अर्थात् यकारेखीन्छि- 
तम् । सव्य इति दक्षिणे । बीजं किंचिदिति धा- 
न्यादि। तज्येकलुगिति फद्वारोहीपितरेफावतेन- 
पर इदयथः ॥ ४ ॥ 

खसूतिकरणा्षमस्वमेव व्याचष्टे 
तप्तं नेतस्प्ररोहाय 

तेनेव प्रययेन तु ¦ 
मटमायाख्यकमाणि 

मन्रध्यानक्ियाबखत् ॥ ५॥ 



२०८ श्रीतत्रारोके । 

दग्धानि न स्कायांय 
निर्वीजप्रत्ययं विमम् । 

स श्रीमान्सुप्रसन्नो मे 
दामुनाथो न्यरूपयत् ॥ ६ ॥ 

बीजस्याप्यत्र कायां च 
योजना कृपया गुरोः । 

यतो दीक्षा स॒दीप्तत्वा- 
त्स्यावराण्यपि मोचयेत् ॥ ७॥ 

खकायायेति बध्यवन्धनाय । सुदीक्षत्वादिति 
अदीघ्त्वे हि जङ्कमानामपि योजना असाध्या 
स्थावराणां का वार्तेलभिप्रायः । तदुक्तम् 

कक्षपशितरकष्वादीन् खावराण्यपि मोचयेत् ।' 
इति ॥ ७ ॥ 

अत ष्प्वहू 

यो गुरुजपहोमा्चा- 
ध्यानसिदलमात्मनि । 

ज्ञात्वा दीक्षां चरेत्तस्य 
दीक्षा सप्रलयया स्मृता ॥ ८ ॥ 



११ शोर] विक्तितममाहिकम् । २०९ 

अवधूते निराचारे 
तवनज्ञे नखयं विधिः । 
चे, क्प क 

साचारे; क्रियते दीक्षा 
या र्प्रययान्विता ॥ ९॥ 

निराचारेण दीक्षायां 
प्रययस्तु न गद्यते । 

अयं विधिरिति सपषययदीक्षारक्षणः। सा- 

चारः कियापरधनेः । दष्ः भरलययो निर्बीजकर- 
णादिः । निराचारेणेति ज्ञानिना ॥ 

एतदेव युक्तयागमाभ्यामुपपादयति 

ज्ञानं खप्रव्ययं यस्ा- 
त्र फएरन्तरमहति ॥ १० ॥ 

ध्यानादि तु फखात्साध्य- 
मिति सिद्धामतोदितम् । 

नाईैतीति खप्रययत्वादेव, फटादिति नि- 
बीजकरणादिसाधनात् ॥ र 



२१० श्रीतत्रारोके । 

एवमधिकारिपरीक्षामभिधाय तुखाविधिम- 
भिधत्ते 

तुखद्यदिषरीक्षां वा 
कुयास्रत्यययोगिनीम् ॥ ११ ॥ 

यथा श्रीतन्रसद्धवि 
कथिता परमेरिना । 

ननु इयमस्मच्छाखे नाभिहितेति किं शा- 
लरान्तरप्रक्ियागोरेणदयाशङ्कयाह् 

श्रीपूवेशाखेऽप्येषा च 
सूचिता परमेशिना ॥ १२॥ 

आनन्द उद्धवः कम्पो 
निद्रा घूणिश्च पञ्चमी । 

इत्येवेवदता राक्ति- 
तारतम्याभिधायिना ॥ ३३॥ 

ननु अत्र तुखादीक्षायाः कटाक्षीकरणे कि 
मवस्थितमिदयाराज््याह 

उद्भवो ठघ्ुभावेन 

देहयदहतिरोहितेः । 



१५ छे० 1] विंशतितममाहिकम् । २११ 

ननु कथमत्र देहयहतिरोधानमिाराङ्याह 

देहो हि पाथिवो सुर्य 
स्तदा सुख्यत्वसुज््ात ॥१५। 

भाविराघवमन्नेण 
रिष्यं ध्यात्वा ससुल्डतम् । 

मुख्यत्वमुञ््तीति अशेषपादयक्षपणात् । 
भावीति निशे । यद्वक्ष्यति 

घुत्वेन तुलाशुद्धिः सचःप्रत्यथकारिणी । 
तारः शमरयेः पिण्डो नतिश्च चतुरणंकम् ॥ 
शाकरिनीस्तोमनं ममं हदयं जीवितं खिदभ् । (९२) 

इति । समुद्तमिति पाथिवदेहाभिमानन्यग्भा- 
वेन पराकाशरूपतामापन्नो येनायं तुखायां कु- 
सुमसमानताम।सादयेत् । यदुक्तं श्रीतन्रराजे 

आकाच्चतुस्यो भवति शिष्यः सन्दीक्षितस्रदा । 
मैरषो वा भवेत्सो वे दग्धर्संसारबन्धनः ॥ 
पथातुङामपेयेत अरमान्येवमपाख तु । 
सप्त्विशचतिपुष्पैश्च कृतां मारां समपेेत् ॥ 
तत्घमः साधको जायासरहीण।वरणो यदा ॥' 

इति ॥ 



२१२ श्रीतन्रारोके । 

नयु यथोक्तपक्रियामात्रेणेव किमेवं समर 
त्यया दीक्षा सिच्छेन्नवेलयाशङ्खयाह 

कमांणि तत्रादोषाणि 
पू्वोक्तान्याचरहुरुः ॥ १९ ॥ 

अन्न च संस्कारस्याधिकारिपरीक्षानन्तरमु- 
देशोऽपि उभयशेषखवचनाशयेन तुखाविध्य- 
नन्तरमभिधानम् ॥ १५ ॥ 

एतदेवोपसंहरति 

उक्ता सेयं तुखाञ्चदडि- 
दीक्षा प्रव्ययदायिनी । 

इति रिषम् ॥ 

भीमहुर्बरलाद्लखात्मयग्रत्ययानुविद्धमतिः । 
एतज्ञयरथनामा रविंशतितममाहिके व्यद्णोत् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके उरादीक्षाप्रकाशनं नाम 
विरातितममाहिकम् ॥ २० ॥ 



अथ 

श्रीतन्रारोके 
"---~-->---2 0. 

ीमन्महामाहेश्वसाचायोभिनवशुक्तविरचिते 
भ्रीजयरथङ्त विवेकाख्यरीकोपेते 

एकर्विशातितममाङ्किकम् । 

मेदग्रथाविरापनवलेश्वरं तं बटेश्वरं बन्दे । 
यः सकलाकर्योरपि मितात्मताथा निषेधमादध्यात् ॥ 

इदानीं दितीयार्थेन परोक्षदीक्षायां कसँ 
निगदितं भरतिजानीते 

परोक्षपस्ंसितस्याथ 
दीक्षाकमं निगद्यते ॥ १ ॥ 

परोक्षसंस्थितस्येति देद्कालाभ्याम् ॥ १॥ 

ननु इयमसच्छाखरे दीक्षा नोक्तेयास्तां 
प्रत्युत संनिहितेकविषयं 

^सद्रशक्तिसमाविष्टः स यियासु; रिवेच्छया । 
य॒क्तिक्तिपरसिद्छथं नीयते सवरं प्रति ॥ - 

(मा° वि° १।४४ ) 



२१४ श्रीतन्नारोके । 

इत्यादि एतद्विरद्धमुक्तम्, तत्कथमिह एतस्पति- 
ज्ञातमिद्याशङ्खयाह 

भुक्तियुक्तिप्रसिद्यथं 
नीयते सहर भ्रति । 

इतयस्मिन्माटिनीवाक्ये 
प्रतिः सासुख्यवाचकः ॥ २॥ 

सांसुख्यं चास्य शिष्यस्य 
तव्छवास्पद्तव्वकम्। 

तक्छृपेति तच्छब्देन युरुः, सा च संनिहिः 
तासंनिहितयोरविशिष्ैवेयाशयः ॥ 

नयु भवेव, 
तमाराध्य ततस्तुष्टादीक्षामासाच शांकरम् ॥ (१।४५) 

इदयादि सानिध्येकजीवितं कथमत्र संगच्छता- 
मिदयाशङ्ख्याह 

तमाराध्येति वचनं 
कृपाहेतूपरक्षणम् ॥ २ ॥ 

कृपाहेखिति तेन स्रयमेवमभावे बन्ध्वादि- 
दारेणेतद्धवेदिति भावः ॥ ३ ॥ 
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न केवरमेतदत एवावगतं यावदितोऽपीलाह 

तत्संबन्धात्ततः कथि- 
ततक्षणादप्रज्यते । 

इत्यस्यायमपि ह्यर्थो 
माठिनीवाक्यसन्मणेः ॥ ९ ॥ 

एतदर्थत्वमेव अस्य वाक्यस्य उयाचष्ट 

ततक्षणादिति नास्यासि 
यियासादिक्षणान्तरम् । 

किंत्वेवमेव करणा- 
निघ्स्तं गुरुरुडरेत् ॥ ५॥ 

आदिशब्दात् गमनतस्प्रा्तिक्षणादयः । न 
हि भरतस्य देशान्तरस्थितस्य वा एवं संभवे- 
दिति भावः। एवमेवेति खयं तदाराधनादि. 

निरपेक्षमिलयथः । निघः परवशः ॥ ५॥ 

के च अत्र अधिकारिण इद्याशा्याह् 

गुरुसेवाक्षीणतनो- 
दीक्षामप्राप्य पञ्चताम् । 



२१६ श्रीतत्रारोके । 

गतस्याथ स्वयं मरल्यु- 

क्षणोदिततथारूचेः ॥ ६ ॥ 
अथवाधरतन्रादि- 

दीक्षासंस्कारभागिनः । 
प्राप्तसामयिकस्याथ 

परां दीक्षामविन्दतः ॥ ७ ॥ 

डिम्बाहतस्य योगेरशी- 
भक्षितस्याभिचारतः। 

म्रतस्य गुरुणा यच्र- 
तन्रादिनिहूतस्य वा ॥ € ॥ 

ष्टसखरसमयस्याथ 
दीक्षां ्राप्ठवतोऽप्यखम् । 

क्षीणेति चिरतरं य॒रुसेविन इलयथेः । तदुक्तं 
न प्राप्तोऽपि परां दीक्षां गुरुमक्तोऽपि थलतः । 
कालेनान्तरितो यसात्तख मोक्षः कथं मवेत् ॥ 
किं बथा तख संङ्केशो मोक्षयुदिश्य यः कृतः । 
कि िचिद्िवते तख कमं यन्मोक्षपाधनम् ॥' 
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इरव्यव्छस्य 

शुरुभक्तख दान्तखय सत्याचाररतख वै । 
मृतस्यापि परं स्कन्द दीक्षाकमं विधीयते ॥' 

इति । सुत्युक्षणति तदेव हि अस्य युरो प्रसन्न 
सद्यःसमुत्कान्तिदीक्षा भ्बेदिद्युक्तम्, अन्यथा 
तु इयमिति विभागः । अत एव दीक्षामप्राप्य 
पचतां गतस्येति अच्रापि संबन्धनीयम् । 
अधरतन्रं वेदिकादि । परामिति पुत्रकादिर- 
पाम् । डिम्बाहतस्येति शकटादिभिजेडप्रायेमो- 
रितस्येय्थः । अभिचारत इति विषादिना । यच 
भूजेपत्रादौ मारणानुय॒णो मन्रसंनिवेशः, तन्रं 
तदनुय्णमेव प्रूजाहीमादि । तदुक्तं 

(नगाग्राहुटिता ये च बृकषान्निपतितास्तु ये । 
उद्भन्धनेगवा ये च शकटेन तु चूर्णिताः ॥ 
अभिना तु प्रद्धा ये वेश्मपाताच ये मृताः । 

नदीङ्पेष्वाधेषु मृता ये पापकारिणः ॥ 

भूढगमोश्च या नार्यो गमेस्यावेन या मृताः । 

दान्तेन सदिषिणापि दुष्टप्राणिरृताथ ये ॥ 

विषेण त्यक्तजीवा ये ये वै चात्मोपषातकाः 

मोघाभ्चैव तु ब्रह्मता; पिदा भावृषातकाः ॥ 
२. 
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वयाधिभिश भृता ये त॒ दतायैः सुखन्दरि । 
अन्येवेहविधेः कूरेयेषां संख्या न विधते ॥” 

इति । तथा 
(अनाथहप्रपिण्डानां तथा डिम्बाहतेष्वपि । 
विधो च तानां तु दीक्षा ग्रतवती भवेत् ॥' 

इति । एतच्च दीक्षितादीक्षितविषयमपि भवे- 
दिति सामान्येनोक्तम् । अलमिति अलयर्थं युत्र- 
कादिरूपतयेदथः ॥ 

ननु एवंविधाः सवे एव घ्रियन्ते, तक्किमेषा- 
मविरोषेणेव श्रतोद्धारीं दीक्ां यरः करयान्नवे- 
त्याशाङ्ख्याह 

न्धुभायासुहत्पुत्र- 
गाढाभ्यथेनयोगतः ॥ ९ ॥ 

सखये तदरिषयोत्पन्न- 
कृरुणावरख्तोऽपि वा । 

विन्ञाततन्ुखायात- 
राक्तिपातांराधमेणः ॥ १० ॥ 

गुरुदीक्षां खतोदारी 
कुवीत रशिवदायिनीम् । 
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गाढेति नतु उत्ताना । खयमिति परषार्थना- 
 निरपेक्षतयेलयथः । वङुत इति नतु तन्मात्रा 
देव । तन्मुखेति बन्ध्वायभ्यर्थनाद्रारेणेदथः 
अंशोति तीव्रमध्यमन्दायपेक्षया । एवमेवंविधा- 
नामेषां बन्ध्वादिगाढाभ्यथनायन्यथानुपपत्या 
आयातशक्तिपातवं निभिय प्तोद्धारीं दीर्चां 
गुरुः कुयादिति अच्र तात्पयेम् । बन्ध्वादीनां च 
तदुदिधीषांपरतया भराथनादयो जायमाना 
परमेश्वरदाक्तिपातमूखा एव न ज्ञेहमात्रमूखा 
सवत्र तथादशचनायोगात् । नच अत्र व्यधिक- 
रणत्वं दोषो यदयस्कान्तायोगोरकस्पन्दनादिः 
वत् भिन्नदेशान्यपि कारणेभ्यः कायाणि भव- 
न्ति हश्यन्ते 

सा शक्तिरापतल्याचा पुंसो जन्मन्यपथिमे। 
तनिपातात् क्षरत्यख मल संसारकारणम् ॥ 
क्षीणे तसिन्थियासा खात्परं नैःश्रेयसं प्रति ॥ 

इति । तथा 
(तस्येव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पघते बणाम् । 
यया यान्ति परां सिद्धि तद्धावगतमानसाः।॥ भरभार०) 

इत्यादिः संनिहितजीवदेकविषयमिति नेह क- 
शिदनेन बिरोधः ॥ 
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न चैतदस्ाभिः खोपज्ञमेवोक्तमिदयाह 

श्रीगल्युञ्जयसिद्धादो 
तदुक्तं परमेशिना ॥ ११॥ 

तदेवा्थतः पठति 

अदीक्षिते वृपत्यादा- 
वरसे पतिते मृते । 

बाटातुरखीवृद्धे च 
तोद्धारं भरकस्पयेत् ॥ १२॥ 

विधिः सवः पूवसुक्तः 
स तु संक्षिप्त इष्यते । 

गुवादिपूजारहितो 
बाह्ये भोगाय सा यतः॥१३॥ 

अधिवासचरकषेत्र 
दाय्यामण्डरकर्पने । 

नोपयोग्यत्र तच्छिष्य- 
संस्करियाखभ्नरष्टये ॥ १४॥ 

मन्रसंनिधिरसंतृि- 
योगायात्र तु मण्डलम् । 
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रक्षार्थ श्ञय्यायां बहिः सर्वतोदिक्क भस्मादिना 
रेखासंनिवेशः । यदुक्तं 

मसना रोचनाधे्च अल्लप्राकारचिन्तनम् ॥' 

इति । नोपयोगीति चरुराय्यादि हि शिष्यस्य 
संस्कारार्थं खघ्दशेना्थं वा, स एव च न संनिहित 
इति किमनेनेलयथः । मण्डं देवाचा चेयेतत् 
पुनरुपयोगीति प्राच्येन संबन्धः । यदुक्तं 

“सवोचेनं खण्डिले खान्न च तताधिवासनम् ॥ 

इति । न साक्षादिति मनब्रसंनिधिद्वारा पार 
म्पयेणेदयथंः, नहि अस्य खयमेव मण्डल- 
दद्रनादीत्याशयः ॥ १५ ॥ 

नचात्र मच्रसंनिधानाय एतदेव निमित्तमिदयाह 

क्रियोपकरणस्थान- 
मण्डटाकृतिमच्रतः । 

ध्यानयोभेकतद्धक्ति- 
ज्ञानतन्मयभावतः ॥ १६ ॥ 

तत्मविष्टस्य कस्यापि 
दिष्याणां च गुरोस्तथा । 
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एकाद्रोते कथिताः 
संनिधानाय हेतवः ॥ १७॥ 

उत्तरोत्तरय॒त्छृष्ठा- 
स्तथा व्यामिश्रणावररात् । 

क्रियादि ध्यानादि च अवङम्ब्य एकादश 

पते संनिधानाय हेतवः कथिता इति संबन्धः। 
एकेति प्रधाना । कस्यापीति भ्रामादिकस्य । 

यदुक्तं 

श्रमादातु प्रविष्ट विचारं नेव कारयेत् ॥ 

इति । उत्तरोत्तरमिति यथा क्रियात उपकरण- 
मिलयादि । एते च समुदिता अप्युल्कृष्टा इत्याह 
तथा उ्यामिश्रणावश्चादिति ॥ 

अत्रैव अस्पष्टं किंचिह्याचष्टे 

क्रियातिभूयसी पुष्पा- 
दुत्तमं टक्षणान्वितम् ॥ १८ ॥ 

एकणिङ्घादि च स्थानं 
यत्रात्मा संपसीदति । 
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मण्डट तित्रिशखाव्ज- 
चक्रं यन्मन्रमण्डरे ॥१९ ॥ 

अनाहतेऽपि रं स- 
त्समयित्वप्रसाधनम् । 

तदुक्तं माटिनीतन्ने 
सिद्धं समयमण्डटम् ॥ २० ॥ 

येन संरष्मात्रेति 
सिदमात्रपददयात् । 

आकृतिरदीप्तरूपा या 
मन्रस्तद्त्सुदीप्तिकः ॥ २१ ॥ 

शिष्टं स्पष्मतो नेह 
कथितं विस्तरात्पुनः । 

मात्रेति प्र-जादिव्यवच्छेद्ात् ॥ 
एवमेतत्पसद्गादभिधाय भरङ्तमाह 

कृत्वा मण्डटमभ्यच्यं 
तत्र देवं कुदौरथ ॥ २२ ॥ 

गोमयेनाङृतिं कुया- 
च्छिष्यवत्तां निधापयेत् । 
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ततस्तस्यां शोध्यमेक- 
मध्वानं व्याप्तिभावनात् ॥२३॥ 

प्रकृत्यन्तं विनिक्षिप्य 
युनरेनं विधिं चरेत् । 

महाजारप्रयोगेण 
सवेस्मादध्वमध्यतः ॥ २५ ॥ 

चित्तमाकृष्य तत्रस्थं 
कुयात्तदिधिरूच्यते ¦ 

आकृतिमिति द्ादशङ्कखाम् । यदुक्तं 
(० विङेषात्त्र चाकृतिः । ` 

कर्त्या रजसावद्यं सदशी दादशाङ्ला ॥ 
काथो वा गोमयादेवि इशेवां ल्ानशोधिता ॥ 

इति । प्रकृलन्तमिति अत उध्वमाकषणीयः पु- 
मानवस्थित इदयाशयः। एनमिति वक्ष्यमाणम्। 
एवमनेन खतजीवद्िधिविभागानन्तरभावी म- 
हाजारोपदेश आसूत्रितः ॥ 

तद्विधिमेव आह 
मूखाधारादुदेद प्रघ्तसुबितता- 

नन्तनाच्चध्वद्ण्डं 
३९ 
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कम्य नासागगनपरिगतं 
विक्षिपन् व्यापतुमी्टे । 

यावद्धूमाभिरामप्रचिततररिखा- 
जारकेनाध्वचक्र 

संछादयाभीषएटजीवानयनमिति महा- 
जाटनामा प्रयोगः ॥ २५ ॥ 

इह अयं महाजाखनामा भयोगो यदाचायेः 
रिवाहंभावखभावतया खा्मनि अषतिष्टमानो 
मूलाधारात् जन्मस्थानादुदेल रेचकपूरकड- 
स्भकायवष्टम्ात् पोनःपुन्येन भाणशक्ति ष 
भोभ्य सृरुकारणतया, तत एव प्रखता निवि. 
खदेहव्यापकतया सुवितताः साधेकोरित्रयाठम- 
केत्वादनन्ता नाड्य एव उध्वाधरगमागम- 
निमित्ततया स्पष्टप्रवाहाटमकनिमित्ततया च 
अध्वरूपो दण्डः तार्स्प्यात्तदाकारः प्राणः तवी- 
येण शाक्तेन बङेन आक्रम्य खायत्तीङ्कय, हदा- 
युद्धङ्नक्रमेण नासारन्धायं प्रां सन्तं विक्षि- 
पन् बहिः सवेतः प्रसारयन् यावत् बिरोषानु- 
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पादानात् विश्वं व्यासुं प्रभवति, तावदेवाशुद्धा- 
ध्वमध्यवातेत्वात् धूमघायेण बहटबहटेन खर. 
दिमनिङरम्बेन सकरमेवाध्वानं संछाद्य गर्भी 
कख शीघ्रमेव मलत्स्यभिवाभीष्टं जीवमानयति 
प्राणकरणायेकीकारेणाकषयतीदर्थः । माया- 
बीजामशेतश्च अयमेवनामा. यत्संहारक्रमेण 
पूवं दण्डं रेफ शाक्तपरिस्पन्दारमना वीर्येण 
हकारेण आकम्य, तदनु नासामीकारं परिगतं 
ज्योतीरूपेण रशिखाजालकेन चिन्दुना संछाय 
अभीष्टं जीवमानयतीति । तदुक्तं ` 

निष्कम्पः सकलः चान्तो द्यहमेव पररः रिवः । 
परमात्मा स्वगतो जगन्या्र मयाखिरम् ॥ 
एवेष्यानगतः या द्रचकं पूरकं ततः । 
डुम्भकान्ते रेचकेन निष्षिपेदसिलं शनैः ॥ 
रेचकान्ते पुनः खान्तं द्वादशान्ते सशक्तिकम् । 
लक्षयेदङ्कराकारां सवोण्डान्तरचारिणीम् ॥ 
मायाबीजं सयुचाये चैतन्यं लिङ्गसंयुतम् । 
शद्धमम्बुकणाकारं यत्र सोतोऽन्तरे सितम् ॥' 
गृहीत्वा तस््रयोगेण महाजालेन युक्तितः । 
गृहीतं हृदये याप्यं बीजामिख्यासमन्वितम् ४ 

इति ॥ २५ ॥ 
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नयु किमयं परोक्षदीक्षायामेव रुब्धाव- 
कारो नवेदयाराङ्खयाह 

एतेनाच्छादनीयं अजति परवशं 
संमुखीनतमादो | 

पश्चादानीयते चेत्सकरमथ ततोऽ 
प्यध्वमध्यायथेष्ठम् । 

आङ्ृष्ठावुद्धतो वा सृतजनविषये 
करषणीयेऽथ जीवे 

योगः श्रीदो युनाथागमपरिगमितो 
जाटनामा मयोक्तः ॥ २६ ॥ 

एतेन . जाङनान्ना प्रयोगेण यदाच्छादनीय- 
मध्वचक्र परवश्मखतच्रं सदाकष्टुः सासुख्य- 
मेति, अनन्तरमपि एतेन तन्मध्यादेव सकलं 
चेत् जीवजातमथ यथाभीष्टमेकत्रमेवानी- 
यते समाकृष्यते तदाछ्रष्टौ परोरुद्धृताबुद्धारे 
रिष्यस्य, अथ सतजीवनविषये परोक्षदीक्षा- 
यामाक्रष्टव्ये जीवे जालनामा श्रीमद्भुरुवचना- 
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धिगतोऽयं प्रयोगो मयोक्तः परान्प्स्यपदिष्ट 
इत्यथः ॥ २६ ॥ 

नन्वत्र पारावानां गोराणां च प्राणादीनां 
कथङ्कारमेकीकारो भवेदियाराङ्ं इष्टान्तोपद- 
शेनेन निरवकादयति 

चिरविघटिते सेनायुग्मे 
यथामिरिते पुन- 

हंयगजनरं खां खां जातिं 
रसादभिधावति। 

करणपवनेनोडीचकरे- 
स्तथेव समागते- 

निंजनिजरसादेकीमाव्यं 
सखजाख्वद्चीकृतेः ॥ २७॥ 

यथाहि चिरं विशिष्टेऽपि कटकद्रये पुन 
संघटिते हयादयो हयादिभिरेव निजनिजायु 
गुण्येन संघटन्ते, तथेव जाङप्रयोगमहिन्ना 
गोरवाः भाणायाः पादवेः प्राणायेरेवेति पि 
एडाथः ॥ २.५ ॥ 
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ननु भृतः खनिरयादो खकमेवरेन तां तां 
गतिमापद्यते इति कथमसावाङ्ष्यत इदा 
ङ्याह 

महाजारुसमाकृष्टो 
जीवो विज्ञानशाटिना । 
प्रेततियड्रयां- 
स्तदेवेष विसुञ्चति ॥ २८ ॥ 

एतदेव दष्टान्तोपदद्चैनेन दढयति 
तञ्ज्ञानमन्रयोगाप्तः 

पुरुषश्चेष कृत्रिमम् । 
योगीव साध्यहृद्या- 

तदा तादात्म्यसुज्छति ॥२९॥ 

यथाहि परपुरप्रवेशादो सष्येकात्म्यमाप- 
न्नोऽपि योगी साध्यह्ृदयात् तत् छ्रिमं ता 
दार्म्यं तदेबोञश्चति, तथा तस्य जाखङ्षरयोगे 
विदुषो रोः ज्ञानादिभिरापः समाज्ष्टोऽयमपि 
जीवशचब्दव्यपदेदयः संङुचित आत्मा प्रेतति- 
येगादेरिति बाक्याथः ॥ २९ ॥ 
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नच एतद पूवं किंचिदियाह 

 स्थावरादिदशाशित्रा- 
 स्तत्सङाकसमीपता ¦| 

 लवजच्ति न चरस 

एवं यः कमंणापि वा ॥ ३० ॥ 

यः कर्मवशषादपि तास्ताः परिण्हीता गती. 
स््यजेत् स महाजारुसमाङ्ृष्टः पुरुषशवदेवं, तदा 
किमिदमाश्चर्थस्थानमिति वाक्याथः ॥ ३० ॥ 

मनुष्यजन्मनि पुनरयं विशेष इयाहं 

अधिकारिश्रीरला- 
न्मानुष्ये तु शरीरगः । 

नं तदा सुच्यते देहा- 
देहान्ते त॒ शिवं बजेत् ॥२१॥ 

नु ययेवं, तदनेन संस्कारेण अस्य तत्र 

कश्चिदिेषो भवेन्न वेखयाराङ्खयाह 

तसिन्देहे तु काप्यस्य 
जायते शाङ्री परा । 
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भक्तिरूहाच्च विज्ञाना- 
दाचायाद्ाप्यसेवितात् ॥३२॥ 

असेवितादिति नहि षपतन्माहात्म्यादस्य 
अच्र अन्यक्किचिदुपादेयमिदयाश्चयः ॥ ३२॥ 

नन्वेवं तदेहमलयजतोऽस्य जीवस्येह अप्राः 
कस्य संस्कारः स्यादिति कतं परोक्षदीक्षयेया- 
शङ्याह 

 तदेहसंस्ितोऽप्येष 
जीवो जाख्बलादिमम् । 

दामोदिदेहं व्याप्नोति 
खाधिष्ठियाप्यचेतयन् ॥३३॥ 

्यापकखभावतवान्न अस्य उभयत्राधिष्ठानं 
न भवेदिद्युक्तं व्याप्नोतीति । अचेतयन्नपीति 
अख्यातिवखात् ॥ ३३ ॥ 

यद्वा युसुबखात्तु मनुष्यदेहमपि एष खजेदे. 
वेत्याह 

योगमन्नरक्रियाज्ञान- 
मृयोबरख्व्ाटपुनः । 



३६ ®छो० ] एकर्वि्यतितममाहिकम्। २३३ 

मनुष्यदेहमप्येष 
तदेवाद्य विसुञ्चति ॥ ३४॥ 

ननु रहीततत्तनन्मनो जीवस्येवमुक्तम् ; 
अण्हीतदेहस्य पुनः का वार्तेयाशाङ्खयाह 

सुप्तकस्पोऽप्यदेहोऽपि 
यो जीवः सोऽपि जारतः । 

आष्ट दूभेमायाति 
देहु फएर्मयं च वा ॥ २९५ ॥ 

नन्वत्र कुरोर्गोमयेन वा देहस्य कल्पना कार्य 
सनन्तरमेवोक्तम् „ तत्कथमिह अस्य फर्म- 
यत्वमप्युच्यते इद्याराज्ख्याहं 

जातीफखादि यत्किचि- 
तेन वा देहकल्पना । 

प्रत्युत अत्र विदरोषोऽस्तीयाह 

अन्तब॑हिद्योचिलया- 
्द्रोतछृष्टसुच्यते ॥ ३६ । 

३० 
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नलु ययत्र जीवः संनिधत्ते, तदस्य ज्ञान- 
क्रिये कस्मानेयाशङ्तयाह 

ततो जारक्रमानीतः 
स जीवः सुप्तवत्धितः । 

मनोविरिष्ठदेहादि- 
सामभरीप्राप्यभावतः ॥ ३७ ॥ 

न स्पन्दते न जानाति 
न वक्ति न किडठेच्छति । 

तारास्येव संस्कारान् 
सवान् प्राग्बस्प्रकत्पयेत् ॥२८॥ 

निर्बीजदीक्षायोगेन 
सर्वं कृत्वा पुरोदितम् । 

विधिं योजनिकां पृणा- 
हत्या साकं क्षिपे तम् ॥२९॥ 

दाभोदिदेहे मन्रा्ा- 
वर्पिते पूणैया सह् । 

सुक्तपाशः शिवं थाति 
पुनरात्तिवजितः ॥ ४० ॥ 
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सभ्रलयया लियं यत्र 
स्पन्दते दर्भजा तनुः । 

तत्र प्राणमनोमन्रा- 
पणयोगात्तथा भवेत् ॥ 9१ ॥ 

साभ्यासस्य तदप्युक्तं 
बटाश्वासि न तक्कृते । 

तादरास्येतिं सुसबदवस्थितस्य । तमिति 
दाभोदिदेहम् । तदुक्तं 

पश्चात् शचं साञ्ययुतां प्रान्ते तत्पकरृतिं इर् । 
उत्थितां समपादः ०9७७७००७ ७००७१५०७ ०७०००७१ | | 

इत्युपक्रम्य 
००००००००००००५०. तत्ः पूणां विनिक्षिपेत् 

दत्तां प्रतिमामश्रौ परे धाञ्चि नियोजयेत् । 
स॒ गच्छेच्छिवसायुज्यं सदयं सय न संशयः ॥ 

इति । तदिति स्पन्दनम् । तत्कृत इति नहि 
दीक्ष्यस्य अयं कञचित्संस्कार इयाश्चयः ॥ 

एतदेव जीवत्परोक्षदीक्ष्यदीक्षायामपि अ- 
तिदिशति 

मृतोद्धारोदितेरेव 
यथासंभूति हेत॒भिः ॥ ५२॥ 
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जीवत्परोक्षदीक्षापि 

कायां निर्वीजिका तु सा । 
तस्यां दभाङ्ृतिप्राय- 

कस्पने जाख्योगतः ॥ ४२॥ 
संकल्पमात्रेणाक्षां 

जीवस्य मतिभीतितः। 

रिष्टं प्राग्वकुशादुत्था- 
कारविश्धोषवजितम् ॥ ५९ ॥ 

संमूतिः संभवः । यद्यपि अतिदेशबरादेव 
अस्यां निर्बीजत्वं सिद्धं, तथापि जीवति सबीज- 
त्वशाङ्गापि कस्यचित् मा भूदिद्यक्तं निर्बीजिका 
तु सेति । संकल्पमात्रेणेति नतु अत्र भरः कायं 
इत्यथः ॥ ४४ ॥ 

अयं च आन्नातं एव विषये जाट्रयोगः 
सिष्येन्न अन्यत्रेलयाह 

पारिमियादनेश्वर्था- 
त्साध्ये नियतियन्रणात् । 
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जाखङृष्टिविनाभ्यासं 
रागदेषान्न जायते ॥ ५९॥ 

यथाहि अभ्यासं विना जारङ्कष्टिः किय 
माणा न संपद्यते, तथा रागदेषाभ्यामपि । तथा 
प्रवृत्तो हि पुमान् नियतियत्रितं साध्यमर्थ 
कथमन्यथाकुर्यात्, यदयं संङुचितात्मरूपत्रा- 
दनीश्वरः । नच एतदिच्छानुविधायिनो भावा 
इत्युक्तं प्राक्, इह तु परमेश्वरतावेशात्तथाभावो 
भवदेव । परमेश्वर एव हि युरसशरीराधिष्ठान- 
दारा अयुराह्याननुण्हाति, सच अचिन्य- 
महिमेति असङ्रदुक्तम् ॥ ४५ ॥ 

एवं जारोपदेशमादिदय, संस्कियागणस्य 
बराबरविचारमभिधातुमाह 

परोक्ष एवातुल्याभि- 
दीक्षामियेदि दीक्षितः । 

तत्रोत्तरं स्याहर्व- 
त्संस्काराय खवधस्तनम् ॥६॥ 

अतल्याभिरिति इरतच्रपरक्रियादिरूपाभिः। 
अनेकपुत्रायभ्यर्थतेरुद्धायं भरति बहुभिराचार्ये- 
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रेवक्रियमाणानां दीक्षाणां संमाव्यमानतया 
हि एवमुक्तम् । उत्तरमिति कोिकं दीक्षादि- 
कर्मं । अधस्तनमिति तजोक्तम् ॥ ४६ ॥ 

तुल्यायां दीक्षायां पुनः क्रियमाणायां कि 
स्यादिलयाशङ्खयाह 

मुक्तियोजनिकायां तु 
भूयोभिगुरुमिस्तथा । 

कृतायां भोगवेचिभ्यं 
हेतुवेचिन्ययोगतः ॥ ७७॥ 

नन्वेवमत्रास्तु, सुक्तियोजनिकायां तु सुक्तौ 
वैचिश्यायोगात् व्यथं हेतुवेचिश्रयं स्यादिव्या- 
दाङ्ख्याह 

परोक्षदीक्षणे मायो- 
तीर्णे भोगाय योजयेत् । 

भोगानीप्सा दुरेमा हि 
सती वा भोगहानये ॥ 9८ ॥ 

भोगायेति नतु मोक्षाय । दुकभेति भोग 
वासनाविच्छेद्स्य असंभान्यमानत्वात् । कसय 



५० शछो०] एकविशतितममाहिकम् । २२३९ 

चिन्महात्मनस्तु भोगानीप्सा संभवन्ती मोक्षा- 
येव भवेदित्याह सती वा भोगहानये इति ॥४८॥ 

ननु परोक्षदीक्षायां यदेवं भोगायापि योज- 
निका क्रियते, तत्कथं सयामपि भोगानीप्सा- 
यामस्य मोश्चः खादिलयाशङ्ायां ससंवादमेव 
समाधनमभिधत्ते 

उन्तं हि खान्यसंविच्योः 
सखसंविट्रखवत्तरा । 

बाधकत्वे बाधिकासो 
साभ्योदासीन्ययोस्तथा ॥५९॥ 

बद्धवत्तरेति एवं हि कृतायामपि युरुणा 

भुक्तियोजनिकायामस्य मुक्तिरेव भवेदिति 
भावः । अत वोक्तं बाधिकेति । असाविति 

खसंवित् । साम्योदासीन्ययोरिति र॒रुिष्यो- 

 भयसंविद्गतयोः । तथेति बाधिकैवेत्यथेः ॥ ४९॥ 

अत्रैव युैन्तरोपदिष्टं विशेषं दरोयति 

श्रीमान् धमरिबोऽप्याह 
पारोक्ष्यं कमपद तो । 



२४० श्रीतत्रारोके । 

तदेवाहं 

परोक्षदीक्षणे सम्यक् 
पूणोहुतिविधो यदि ॥५०॥ 

अभिश्रिटिचिटा्चब्दं 

सधुमं भ्रतिसुञ्चति । 
धत्ते नीखाम्बुदच्छायां 

सुहूज्वैति शाम्यति ॥५१॥ 
विस्तरो घोररूपश्च 

महीं धावति चाप्यधः । 
ध्वाक्षादययश्रन्यशब्दो वां 

तदा तं क्षयेहुरः ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्महटयादिभिः पपे- 

सतस्सङ्गश्वोपपातकेः । 
तदा तस्य न कतेव्या 

दीक्षासिन्न्रते विधो ॥ ९२ ॥ 

अस्मिन्निति वक्ष्यमाणे ॥ ५३ ॥ 
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तमेव विधिमाह 
नवात्मा फट्पुटान्तःखः 

पुनः पञ्चफडन्वितः । 
असुकस्येति पापानि 

दहाम्यनु फडष्टकम् ॥ ५४ ॥ 
इति साहसिको होमः 

कर्तैव्यस्िरतण्ड्टेः । 
अन्ते पूणां च दातव्या 

ततोऽसमे दीक्षया गुरः ॥ ९९५ ॥ 
परयोजनपयेन्तं 

कुयात्तत्वविशोधनम् । 
तत इति एवंविष्यनन्तरम् ॥ 

(+ (५७ 

अमुमेव विधि संनिहितस्य जीवतोऽप्यति- 
दिशति 

प्रलयक्षेऽपि सितस्याणोः 
पापिनो भगवन्मथीम् ॥ ५६ ॥ 

शक्ति प्राप्तवतो ज्येष्ठ- 
सेवमेव विधि चरेत् । 

१ ३ 



२१४२ श्रीतत्ररोके । 

अत्रेव पक्षान्तरमाह 

यदि वा देशिकः सम्यड् 
न दीप्तस्तस्य तत्पुरा ॥ ९७॥ 

प्रायश्ित्तेस्तथा दानः 
प्राणायामेश्च शोधनम् । 

कृता विधिमिमां चापि 
दीक्षां कृयादङङ्कितः ॥ ५८ ॥ 

तस्येति परत्यक्चेऽपि स्थितस्य अणोः (प्ल 

तचन्ञस्य पुनरेतन्न किंचिदुपादेयमित्याह 
सर्वथा वतंमानोऽपि 

तखविन्मोचयेत्पशन् । 
इच्छयेव रिवः साक्षा- 

तस्मात्तं पूजयेत्सदा ॥ ५९ ॥ 
राव्यं तत्र न कायं च 

तत्छरत्वाधो बजेखछिश्युः । 
न पुनः कीतयेत्तस्य 

पापं कीतेयिता जेत् ॥ ६०॥ 
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निरयं वजयेत्तसा- 
दिति दीक्षोत्तरे विधिः। 

सर्वथेति येन केनचित्प्रकारेण । रान्य वि. 
चिकित्सा । वजयेदिति पापकीतेनम् ॥ 

आहिकाथमेवोपसंहरति 

एषा परोक्षदीक्षा 
दविधोदिता जीवदितरभेदेन ६१ 

इति शिवम् ॥ 
निखिरजगदुदिधीषोहषोङ्रमानसेनेयम् । 
व्याख्याष्िफे व्यस्व्यत किलेकर्विंशे जयरथेन ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके परोक्षदीक्षाप्रकायानं नामेक- 

विंशमाहिकम् ॥ २१॥ 



-~-----~<& < 

भ्रीमन्महामाहेश्वराचायोभिनवगुत्तविरनचिते ` 
श्रीजयरथङुतविवेकाख्ययीकोपेते 

दार्विरातितममाह्किकम् । 

दुत्तननङसंस्छृतिसंहरणव्याबृताखतां दधतम् । 
देवममन्दं बन्दे वन्दनमानन्दनं जगताम् ॥ १॥ 

इदानीं दितीयार्पेन लिङ्गोद्धारदीक्षां वक्तुमाह 
रिङ्ञोदाराख्या- 

मथ वच्मः रिवदासनेकनिर्दिष्ठाम्॥१॥ 
एकेति यदुक्तं पाक् 
अत एवेह शासेषु शोवेष्वेव निरूप्यते । 
ज्ञाख्वान्तराथोनाश्चसान्परति सांस्कारिको विधिः ॥ 
अतशात्युत्तमं शेषं योऽन्यत्र पतितः स दि । 
इृहाुग्राह्च उर्ध्वोध्व नेतस्तु पतितः कचित् ॥ 
अत एव हि सर्वे मेह विष्ण्वादिभिनिने । 
न श्चासने समास्नातं लिङ्गोदढारादि किश्चन ॥' (१३।३५९) 

इति ॥ १॥ 
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ननु इयमसच्छाखे दीक्षा किमुक्ता नवे. 
स्यादाङ्खयाह 

उक्तं श्रीमारिनीतन्ने 
किर पार्थिवधारणाम् । 

उक्त्वा यो योजितो यत्र 
स तस्मान्न निवतंते ॥ २॥ 

योग्यतावशसंजता 
यस्य यत्रैव शासना । 

स तत्रैव नियोक्तव्यो 
दीक्षाकारे ततस्त्वसो ॥२। 

फटठं सवे समासाय 
शिवे युक्तोऽपव्रभ्यते । 

अयुक्तोऽप्यृध्वेसंदयुदि 
संप्राप्य युवनेरातः ॥ 9॥ 

छः रिवस्वमायाति 
दग्धसंसारबन्धनः । 

उक्त्वा पुधारणां चोक्त- 
मेतदेदान्तिकं मया ॥ ९५॥ 



२४६ श्रीतत्रारेके । 

कंपिखाय पुरा भोक्त 
प्रथमे पटरे तथा । 

अनेन क्रमयोगेन 
सप्राप्तः परमं पदम् ॥ ६ ॥ 

न भूयः पह्युतामेति 
शुद्धे खात्मनि तिष्ठति । 

वेदान्तिकमिति विज्ञानम् ॥ 
नतु इह लिङ्ञोद्धारदीक्ावचने संदिहानं 

प्रति सागरं ततैकामस्य हिमवदरणेनं किमिद 
मुच्यते इत्याशङ्खयाह 

अतो हि ध्वन्यतेऽर्थोऽयं 
रिवतच्वाधरेष्वपि ॥ ७॥ 

तेषु योजितस्यासि 
पुनरुडरणीयता । 

समस्तशाखकथित- 
वस्तुवेविक््यदायिनः ॥ < ॥ 

शिवागमस्य सर्वेभ्योऽ- 
प्यागमेभ्यो विशिष्टता । 
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शिवज्ञानेन च विना 
भूयोऽपि पञ्युतोद्धवः ॥ ९॥ 

अत इति वाक्यत्रयात् । अधरेषिति तक्छे- 
ष्विति मायादशायामपीलयथः । एवमधरदरछन- 
स्थोऽपि आयातशक्तिपातः देवागमपक्रियथा 
भुवनेशादिवत् युरुणा पुनरुद्धरणीथ एव इति 
कटाक्षितम् । तत्र च लिक्लोद्धारदीक्षेव उपाय 
इति सवे्रोक्तम् । समस्तानि शाल्लाणि कापि- 
खादीनि, तत्र कथितं वस्तु धङृतिपुरुषविवे- 
कादि, एवमपि एषां न मायातो मुक्तिरिति 
तदुक्तवस्तुवेविक््यदायितवात् स्वांगमेभ्यः श 
वागमस्येव पाधान्यम्, अतश्च तत एव सा- 
क्षात्परषदग्रासिः । दशेनान्तरपाक्तानां हि पुन- 
रपि अधरपदप्रातिख्युक्तं भाक् बहशः ॥ ९॥ 

तत्र च इयानपेक्षणीयः कम इदयाह 

कमश्च राक्तिसपातो 
मठहानियियासुता । 

दीक्षा बोधो हेयहानि- 
रुपादेयखयासमता ॥ १०॥ 



२४८ श्रीतत्रारोके । 

भोग्यत्वपादावत्यागः 
पतिकतेत्वसंक्षयः । 

खात्मस्ितिश्चेदेवं हि 
दशेनान्तरसंस्थितेः ॥ 9१ ॥ 

प्रोक्तयुखरणीयत्वं 
रिवरक्तीरितस्य हि । 

यियासुतेति गुरुं परति । बोध इति दीक्षा- 
नन्तरं श्रवणादावधिकारात् । हेयेति मलक- 
मादेः 1 उपादेयलयात्मतेति शिवशक्तयायेक- 
विश्रास्तिमयत्वमिल्यथंः । पादावमाणवं मलम् । 
कैतेतेति संसारं प्रति प्रेरणास्मकम् ॥ 

एवमस्य आयातदक्तिपातस्य किं कार्थमि- 

खाचङ्गयाहं नस = (~ 
अय वन्णवबाद्धादद्ः. 

तच्रान्ताधरवतिनाम् ॥ १२॥ 
यदा रिवाकेररम्योधे- 

विकासि हृदयाम्बुजम् । 
लि्धोदधुतिस्तदा पूवं 

दीक्ाकमे ततः परम् ॥ १३ ॥ 
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प्राग्टिङ्धान्तरसंस्थोऽपि 
दीक्षातः शिवतां बेत् । 

अन्तः सिद्धान्तः । उक्तं हि पाक् ` 
'खातच्यात्त महेशषख तेऽपि चेच्छिवितोन्परवाः । 

दिगुणा संस्कियास्त्येषं लिङ्गोद्लयाथ दीक्षया ॥ 
दष्टाधिवासविगमे पुष्पैः ईम्भोऽधिवाखते । 
द्विगुणोऽखय स संस्कारो नेत्थं शद्धे घरे बिधिः |! 

(१३।२८३) 
इति ॥ | 

तत्र छिद्गोद्धतो तावदितिकतंव्यतामाह 
तत्रोपवास्य तं चान्य- 

दिने साधारमच्रतः ॥ १५॥ 
स्थण्डिठे पूजयिववेशं 

श्रावयेत्तस्य वतेनीम् । 
एष प्रागभवदिष्ी 

` चोदितस्खधुना त्वया ॥१९५॥ 
प्रसेन तदेतसं 

कुरु सम्यगनुम्रहम् । 
३२ 



२१५७ श्रीतघ्राोके । 

ि 
प्रायश्चित्तं च मास्य मूत् ॥१६॥ 

अचिराचवन्मयीमूय 
भोगं मोक्षं भरपदययताम् । 

एवमस्त्वियथाज्ञां च 
गहीत्वा बतमस्य तत् ॥१.७॥ 

अपास्याम्भसि निक्षिप्य 
खरपयेदनुरूपतः । 

खातं संप्रोक्षयेदघ- 
पात्राम्भोभिरनन्तरम् ॥ १८ ॥ 

पञ्चगव्यं दन्तकाष्ठ 
ततस्तस्मे समपेयेत् । 

ततस्तं बद्धनेत्रं च 
प्रवेर्य भ्रणिपातयेत् ॥१९॥ 

वतेनी वत्तम् । एवमस्त्वियनेन श्रावणाथे 
एव अभ्यनुज्ञातः । स्रषपयेदिति तद्रतदोषनिवृ- 
त्यम् । अनुरूपत इति दिस्सितदशेनौचिये 
नेदयथेः ॥ १९ ॥ 
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नयु इह के नाम साधारणा मब्राः, यन्म 
ध्यादपि एकतमेन दशं प्ूजयेदिव्याराङ्गयाह 

म्रणवो मात्रका माया 
व्योमव्यापी षडक्षरः । 

बहरूपोऽथ नेत्राख्यः 
सप्त साधारणा अमी ॥ २० ॥ 

तेषां मध्यादेकतमं 
मन्रमस्मे समप॑येत् । 

सोऽप्यहोरात्रमेवेनं 
जपेदल्पमुगप्यसमुक् ॥ २१॥ 

मन्रमसे समप्याथ 
साधारविधिरसंस्छ्रते । 

वह्नो तर्पिततन्मन्र 
्रतञ्युदधि समाचरेत् ॥ २२॥ 

एनमिति साधारणमेकतमं मन्रम् । अल्प 
भुगिति अभुगिति च सामभ्यावुसारम् ॥ २२॥ 



२५२ श्रीतत्रारके । 

स्वरसस्य रोधनं क्रत्वा पातक्च्यातेमभि- 

कृत्वा नामास्य संपुटम् । 
प्रायश्चित्तं रोधयामि 

फट स्वाेत्युहयोगतः ॥.२३॥ 
ग्रातं सहखं वा इत्वा 

पुनः पूणाहूतिं तथा । 
प्रयोगादोषडन्तां च 

क्षिघ्वाहूय वतेश्वरम् ॥ २४॥ 
तारो बतेश्वरायेति 
 नमश्चलयनमचयत्। 
श्राव्यत त्वया नास्य 

कायं किंचिच्छिवाज्ञया ॥२५॥ 
ततो बतेश्वरस्तप्यं 

खाहान्तेन ततश्च सः । 
क्षमयित्वा विश्ठञ्यः स्या- 

ततोऽभेश्च विसजेनम् ॥.२६॥ 
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तच्छरावणं च देवाय 
क्षमखेति विस्षजनम् । 

तारः भ्रणवः । एनमिति तेवरम् ॥ 

एवं लिद्गोद्धतिमभिधाय दीक्ताक्म अभिधत्ते 

ततस्तरतीयदिवसे 
पराग्बत्सवों विधिः स्सृतः ॥२७॥ 

अधिवासादिकः खेष्र- 
दीक्षाकमावसानकः । 

प्रथमे दिने हि अस्य उपवासः, द्ितीये 
लिङ्गोद्धार इत्युक्तं ततीय इति ॥ 

ननु खेटा चेदस्य दीक्षा काया, तक्किमय- 
मपि सर्वैदीश्ाणामेव पात्रमिलयाराज््याह 

प्राण्टिद्धिनां मोक्षदीक्षा 
साधिकारविवजिता ॥ २८॥ 

साधकाचार्यतामार्गे 
न योग्यास्ते पुनभुवः । 



२५४ श्रीतत्रारोके । ̀ 

पुनथैवोऽपि ज्ञानेद्धा 
भवन्ति गुरुतास्पदम् ॥ २९ ॥ 

मोक्षायैव न भोगाय 
भोगायाप्यभ्युपायतः । 

` इत्युक्तवान्खपदलया- 
मीरानदिवदेिकः ॥३० ॥ 

श्रीदेव्या यामरीयोक्ति- 
तत्वसम्यकभवेदकः । 

अत्र अयोग्यतवे पुनभेवतवं हेतुः । यदुक्तं 
नन ते मनुप्रयोक्तारः पुनभेवतया खिताः ।' 

इति। ते च 
धुनरभूश्ान्यरिङ्गो यः पुनः शेते प्रतिष्ठितः ।(२३।१०) 

इति लक्षयिष्यमाणाः । ज्ञानेद्धा इति पराद्वय- 
ज्ञानोदीपितात्मनां त्र नाम नाधिकारो भवे- 
दिति भावः। अभ्युपायत इति भोगोपायभूत- 
शाखरपक्रियायनुसारेणेयथः । नच एतदनेन 
निर्मूलमेवोक्तमिव्याह श्रीदेव्या इत्यादि ॥ 

पर्वसंस्कृतस्यास्योपदे ्टव्यमिाह 
गुवैन्तस्याप्यधोटष्ठि- 

दायिनः संस्क्रियामिमाम् २१ 
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कृत्वा रहस्यं कथये- 
चान्यथा कामिके किट । 

कामिकायन्थमेव पठति 

अन्यतच्राभिषिक्तेऽपि 

रहस्यं न प्रकाशयेत् ॥ २२॥ 
न केवङमेवमधरदरीनस्थस्येव कायं, यावत् 

खददरीनस्थस्यापीत्याह 

सखतन््रस्ोऽपि गुवन्तो 
गुरमज्ञसुपाशितः । 

त॒त्र पश्चाद्नाश्वस्त- 

स्तत्रापि विधिमाचरेत् ॥२३॥ 

तत्रेति अज्ञे गुरो ॥ ३२ ॥ 

नन्वस्य अज्ञयुवीश्रयणात् यणः कथिन्मा 

भूत् , दोषः तस्यो येन शिद्गोद्ृतिरपि स्या- 

दिलयाशाङ्ख्याह 

अन्ञाचायसुखायातं 
निर्वीर्यं मन्रमेष यत् । 
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जततवान्स सरुच्वात्र 
नाधिकायुक्तदूषणात् ॥ २४॥ 

ततोऽस्य शुदि प्राकृता 
ततो दीक्षां समाचरेत् 

चो ह्यर्थं । उक्तदूषणादिति अन्ञत्वलक्षणात्॥ 
एवमेतदरोनैक्येनाभिधाय, तद्धेदेनाप्याह 
अधोदशनसंस्थेन 

गुरुणा दीक्षितः पुरा ॥ ३५॥ 
तीवशक्तिवशात्पश्चा- 

यद् गच्छेत्स सहुरम् । 
तदाप्यस्य शिशोरेवं 

युद्धि कृत्वा स सहुरुः ॥ ३६ ॥ 
दीक्षादिकमं निखिटं 

कुयाटुक्तविधानतः । 
अधोददौनसंस्थेनेति यथा सेद्धान्तिकेन भैः 

रवस्लोतसि ॥ 
नयु एषां | 

^ते दीक्षायां न मीमांखा ज्ञानकारे विचारयेत् ।' (२३।२१) 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीदया दीश्चा तावदेवमेव ऊ 
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यताम्; उपदेशस्तु अविचार्यैव कथं कायं इ- 
ल्ाशङ्याहं 

प्राप्तोऽपि सहूरू्योग्य- 
भावमस्य न वेत्ति चेत् ॥ ३७॥ 

विज्ञानदाने तच्छिष्यो 
योग्यतां दृशोयेन्निजाम 

सर्वेथा स्वन्रुवन्नेष 
वरवाणो वा विपययम् ॥ ३८ ॥ 

अज्ञो वस्तुत एवेति 
तच्यक्स्वेत्थं विधि चरेत्। 

अघ्रवन्निति आत्मनि योम्यतादशैनालुयुणम् । 
विपयंयमिति यदयोग्यताज्ञापनाय पयेवस्यती- 
सथः । वस्तुत एवेति नतु षिख्यशक्तयाया- 
प्रातत्वात् । तदिति योम्यभावावेदनम् ॥ 

ननु मा भूदस्य योग्यभावदश्नं, ल्युत 
अयोभ्यतापि इदयते इति तिरोहित्रायस्य 
अस्य कथसुक्तो विधिः कायं इलयाङ्खयाह 

न तिरोभावशङ्गत्र 
कतंव्या बुद्धिराटिना ॥३९॥ 

३३ 
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अधःस्प्ृक्ठवं तिरोमूति 
नर्ध्वोपायविवेचनम् । 

तिरोभूतस्वे हि अस्य उर्ध्वोपायविवेके 
हैव न भवेदितिभावः ॥ 

एतदेव परपथयति 

सिद्धान्ते दीक्षितास्तन्र 
. दश्टादशभेदिनि ५ ‰ ॥ 
भेरवीये चतुःषष्टो 

तान्पशुन्दीक्षयेज्जिके । 
सिदवीरावलीसारे 

भेरवीये कुरेऽपि च ॥ १ ॥ 
पञ्चदीक्षाक्रमोपात्ता 

दीक्षान॒त्तरसंज्ञिता । 
एतच्च अयोदृदाहिकः एव क्िचारितभिति 

तवं पव अवधायम् ॥ 

एतदेव प्रकृते विश्रमयति 

तेन सर्वोऽधरस्थोऽपिं 
यिष्भोद्धूखानुह्यते ॥ ४२॥ 



२६० श्रीतत्रारोके । 

आमोदाथी यथा भृद्धः 
पुष्पात्पुष्पान्तरं बजेत् ॥५९५॥ 

विज्ञानार्थ तथा रिष्यो 
गुरोगुरवन्तरं विति । 

अत्र च इयान् विशेषो यत् पूर्वयुवौज्ञया 
गुवैन्तरं ्जेदिति । तदुक्तं 

वित गुबोज्ञया गच्छेत्तं गुरं न परिलनेत् । 
न सिद्विसदरश्यागात्कोटिजापाड्षेदपि ॥ 

इति ॥ 
ननु एषां गुरूणां मध्ये भूयसां किमेवं 

कस्यचित् कश्चिद्विदोषोऽस्ति न वेव्यारङ्ख्याह 
गुरूणां भूयसां मध्ये 

यतो विज्ञानसुत्तमम् ॥६॥ 
प्राप्तं सोऽस्य ग॒सरदीक्षा 

नात्र सख्या हि संविदि । 
अत्र संविदीति सामानाधिकरण्यम् ॥ 
एतदाराधनपरेणेव च अनेन भाग्यमिदयाह 

सवेज्ञाननिधानं तु 
गुरु संभ्राप्य सुखितः ॥४५७॥ 
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तमेवाराधयेदीमा- 
स्तत्तज्जिज्ञासनोन्युखः । 

इयता च युवेन्तरगमने शङ्गोच्छेदः कटा- 
क्षीकृतः ॥ 

अथ प्रथमार्धेन प्रकृताथंगर्भीकारेण परकर 
णाथेमुपसंहरति 

इति दीक्षाविधिः प्रोक्तो 
रिङ्लेदरणपश्चिमः ॥ ४८॥ 

इति शिवम् \ ४८ ॥ 
अधराषरपरदशेननिरा़तिखावमयेसामेः | 
द्ार्वि्चमाहिकमिदं निरणषीज्यरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके लिङ्गोद्धासकाशानं नम 

्राविंशतितममाहिकम् ॥ २२ ॥ 



ध्रीमन्महामादेश्वसचायोभिनवगुक्तविरचितेः 
श्रीजयस्थक्ृतविवेकाख्यटीकोपेते 
~€ ~ 

ब्रयोरविदातितममाह्धिकम् ४ 

आखाय मैरववगुनिजाङ़तेः संविभागेन । 
विदधातु बः स मद्रं स्वेत इह सवैतेमद्रः ॥ १॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन अभिषेकविधिमभि्छ- 

तुमुपक्रमते 

अथाभिषेकस्य विधिः 
कथ्यते पारमेशवरः ॥ ३ ॥ 

तमेवाह 

येषा पुत्रकदीक्षीक्ता 
गुरुसाधकयोरपि । 

सेवाधिकारिणी भोभ्य- 

तत््वयुक्तिमती कमात् ॥ २॥ 
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खभ्यस्तज्ञानिनं सन्तं 
बुभूषुमथ भाविनम् । 

योग्यं ज्ञाता खाधिकारं 
गुरुस्तस्मे समपयेत् ॥ २ ॥ 

येषति सबीजा, अभिषेकाच्ानयोरधिकारः, 
स च परीक्ष्य दातव्यः इति आचार्यस्य तावत् 
परीक्षां कतुमारभते ऊऋमादिदयादिना, कमा 
दिति श्रुतचिन्तादिषमुखमिलर्थः । एतच स- 
वेत्र संबन्धनीयम् । बुभूषुमिति भाविनमिति 
च खभ्यस्तज्ञानितायाम् ॥ २ ॥ 

ननु अभिषेकादेव तावदधिकारो भवे. 
दिति सर्वैत्रोक्तम्, तदिहापि अभिषेक एव 
विधीयतां किं खभ्यस्तक्ञानित्वादिविन्तयेदया- 
शङ्भग्हू 

यो नेवं वेद् नेवासा- 
वभिषिक्तोऽपि देरिकः । 

समय्यादिक्रमेणेति 
श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ¢ ॥ 
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यो न वेदाध्वस्षन्धानं 
घोटा बाह्यान्तरस्ितम् । 

स गुसर्मोचयेन्नेति 
सिद्धयोगीश्वरीमते ॥ ९६॥ 

सवेरक्षणहीनोऽपि 
ज्ञानवान् गुरुरिष्यते । 

ज्ञान्राधान्यमेवोक्त- 
मिति श्रीकचभागेवे ॥ ६ ॥ 

पद्वाक्यप्रमाणज्ञः 
हिवभक्तयेकतत्परः । 

समस्तरिवराख्राथ- 
बोद्धा कारुणिको गुरः ॥ ७॥ 

समय्यादिकमेण असावभिषिक्तोऽपिदेरिको 
न भवेदिति संबन्धः । एवमनेकशाखा्थंसंवाद्- 
नेन रोः खभ्यस्तक्ञानिले सवेन अविगीतत्वं 
कारितम् ॥ ७ ॥ 
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एवमपि एवंविधा युरो न कायां इयाह 
` नं स्थमूस्तस्य चोक्तं 

सक्षणं परमेशिना । 
सभक्तो जीवितधिया 

कुवतन्नीशानधिष्ठितः ॥ ८ ॥ 
पश्चात्मना स्वयमृष्णु 

नाधिकारी स कुत्रचित् । 
भसराङ्रो बतिषुतो 

दुःशीखतनयस्तथा ॥ ९॥ 
कुण्डो गोरख्श्च ते दृष्टा 

उक्तं देव्याख्ययामटे । 
युनभृश्वान्यरिङ्ो यः 

पुनः हवे प्रतिष्ठितः ॥ १० ॥ 
| पश्चात्मनेति नतु परमे वरावेशराछितये- 

त्यथः । पुनमूश्च दुष्ट इति प्राच्येन संघन्धः ॥ 
असखरहदौने तु ज्ञानवखमन्तरेण न कथथि- 

दयं निषम इलाह 
भीपूवेशास्रे न त्वेष 

नियमः कोऽपि चोदितः 
2४ 
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यथाथतच्वसंघन्ञ- 
@ 

स्तय शन्य वकश्चकः ॥११३॥ 

यः पुनः सवेतवानि 
वेत्तीत्यादि च रक्षणम् । 

तथेति यथाथमेव । यदुक्तं तत्र 
श्यः पुनः स्वतच्ानि वेत्येतानि यथार्थतः । ` 
स गुरु्भत्समः प्रोक्तो मव्रवीयेप्रकाश्चकः ॥ 
स्पृष्टाः संभाषितास्तेन दष्टाश्च ्रीतचेतसा । 
नराः पापैः प्रमुच्यन्ते सप्रजन्मङृतैरपि ॥ 
ये पुनदीक्षितास्तेन प्राणिनः शिवचोदिताः । 
ते यथेष्टं एलं प्राप्य प्रयान्ति परमं पदम् ।॥' (२।१२) 

इति ॥ ि | 
ननु इहापि समानन्यायखात् तन्रान्तरोक्तो 

नियमः कस्मान्नानुषञ्यते इलयाशज्खयाह ` 
योगचारे च यदत्र 

ति तन्त्रे चोदितमाचरेत् ॥ १२॥ 
तथेव सिद्धये सेय- 

माज्ञेति किर वर्णितम् । ` 
आचरेदिति अथात् तत्रेव । यदुक्तं 
करियादिमेदमेदेन त्रभेदो यतः स्मृतः । 
तसादत्र यदेषोक्तं तत्कार्यं नाल्यतच्रतः ॥ 
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इति। न केवरं दाचखरान्तरेषु कुखाचारादिगतत- 
नैव युरोरेवं नियमः, यावत् 
, (काणो विद्वेषजननः खखाटथार्थनाद्चनः ॥ 

काशचिकोसरुकणााः कलिङ्गाः कामरूपजाः । 
इुङ्णोद्धवकावीरीकच्छदेशसयुद्धवाः ॥ 
एते वञ्यास्तथान्येऽपि र्टियान्पयिजयेत् । 

इ्यादिष्टया देहदेरगततेनापि ॥ 
अस्मच्छाखरे पुनः कस्ादयं नियमो नोक्त 

इत्याशाङ्ख्याह् 
यस्तु क्मितयाचायं- 

स्तत्र काणादिवजनम् ॥ १३॥ 
यतः कारकसामम्या- 

त्कमणो नाधिकः कचित् 
देव्या यामर्श्ाखे च 

काञ्यादिपरिवजंनम् ॥ १० ॥ 
तदृष्टदोषाक्कोधादेः 

सम्यकृज्ञातयेसो कुतः । 
दष्टदोषादिति सन्तापादिरक्षणात् । यदुक्तं 
(सन्तापं कोधने विघाचश्चङे चपलाः भियः ॥' 
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इति । काञ्यादिदेशजन्मा हि जनः ख्भावत 
क 6 

एव कामक्ोधादिभाग्भवेदिति मावः । असा- 
विति कोधादिः, . सम्यग्ज्ञाता हि आश्मवदेव 
सवेभूतानि परयतीलयायः ॥ 

नच एतदस्माभिः खोपन्ञमेवोक्तमिलाह 
गुरवस्तु स्रय॑भ्वादि 

वज्यं यद्यामखादिषु ॥ ३१९५ ॥ 
कर्म्यमिप्रायतः स्वं 

तदिति व्याचचक्षिरे । 
गुरवश्च यात्कचन खयंभ्वादि देव्या यामखादौ 

वजंनीयतयोक्तम् , तत्सर्वं कर्म्यभिभ्रायेण,-इति 
व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः इयर्थः ॥ 

तस्मात् ज्ञानवत्त्वमेव मुख्यं टक्षणमाश्चय- 
णीयमिदयाह 

अतो देशकुखचार- 
देहटक्षणकल्पनाम् ॥ १६ ॥ 

अनादृत्यैव संपूरणं 
नान ऊुवहुसयुरम् । 
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अत्रेव इतिकतेव्यतामाह् 

प्राग्बत्संपूज्य हुत्वा च 
श्रावयित्वा चिकीषितम् ॥१अ॥ 

ततोऽभिषिचेत्तं रिष्यं 
चतुःष्या ततः सङ्त् । 

तन्मन्ररसतोयेन 
पूर्वोक्तविधिना गुरुः ॥ १८॥ 

विभवेन सुविस्तीर्णं 
ततस्तस्मे वदेत्सरकम् । 

स्वं कतेव्यसारं य- 
च्छाखाणां परमं रहः ॥१९॥ 

चतुःषष्ेति अथात्करशेः । सकृदिति 
एकेन । अनेन च ज्ञानस्यैव प्राधास्यात् क्रियायाः 
अनवक्रुिः प्रकाशिता, येन श्रप्रवरान्रे खकः 
ण्टोक्तोऽपि अभिषेकविधिरिह वितल नोक्तः ॥ 

कतेठयसारमेव अभिधत्ते 
अनुम्राह्यास्त्वया रिष्याः 

शिवशक्तिभमचोदिताः । 



२७० श्रीतन्रारोके । 

नत भाक् दीक्षाकारुमपहाय अभिषेकावसर 
एव अस्य कस्मात् परीक्षा क्रियते इदयाशङ्कं 
निरवकाशयितुमागममेव संवादयति 

उक्तं ज्ञानोत्तरे चेत- 
द्राह्यणाः क्षत्रिया विशः ॥२०॥ 

नपुंसकाः खियः शद्रा 
य् चान्यञजष तदयनः। 

ते दीक्षायां न मीमांस्या 
ज्ञानकाठे विचारयेत् ॥ २३१ ॥ 

ज्ञानमूखो गुरुः ्रोक्तः 
सप्तसत्रीं ्रवतेयेत् । 

भोक्त इति समनन्तरमेव ॥ 
ननु का नाम सपतसत्री, तां च असो कथं 

प्रवतेयेदित्याशङ्ख्याह् 

दीक्षा व्याख्या कृपा मेत्री 
शाखचिन्ता शिवेकता ॥ २२॥ 

अन्नादिदानमित्येत- 
त्पाटयेत्सप्तसत्रकम् । 
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अभिषेकविधो चास 
करणीखटिकादिकम् ॥ २६३ ॥ 

सर्वोपकरणवात- 
 मर्पणीयं विपश्चिते । 

सोऽभिषिक्तो गुरु पश्चा- 
दक्षिणाभिः प्रपूजयेत् ॥ २४ ॥ 

तदुक्तं 

(निभैर््येवं विधानेन अभिषेकं प्रदापयेत् # 

इत्याद्युपक्रम्य 

(उषाीषयुककटावांशच छत्रपादुकपाप्षनम् । 

हस्त्यश्वशिविका्यांध राव्याङ्कानि विशेषतः ॥ 

करणीं कतेरीं खीं सुङसुबौ दभपुस्तकप् । 
अशधरत्रादिकं दा चतुरा्रमसं खितः ॥ 

दीक्ष्याचुग्रहमर्भण दीक्षा व्याख्या खया सदा । 

अयप्रभृति कतेग्येलधिकारः शिवाक्ञया ॥' 

इत्यादि 

शुरं संपूजयेच्छिष्यो यथाविभव विस्तरः । 

इत्यन्तम् ॥ २४ ॥ 



२७२ श्रीतत्रारोके । 

नन्वेवमभिषेकमसे दत्वा शुरुणा अनन्तरं 
कथं व्तितढ्यमिलाशङ्खयाह 

ज्ञानहीनो गुरूः कमी 
खाधिकारं समप्यं नो । 

दीक्षायधिकृतिं कुयो- 
दिना तस्याज्ञया पुनः ॥ २५ ॥ 

इयेवं श्रावयेस्सोऽपि 
नमस्कृयाभिनन्दयेत् । 

तस्येति खयमभिषिक्तस्य । अयं च शोकः 
कचित् "पाटयेत्सपषसत्रकम्' इद्यनन्तरं भ्रमात् 
ङेखकैटिखित इति तदुेक्ष्यम् ॥ | 

ज्ञानिनः पुनरयं विदोष इलाह 
ततः प्रश्यसो पूर्वो 

गुरस्यक्ताधिकारकः ॥ २६ ॥ 
यथेच्छं विचरेव्याख्या- 

दीक्षादौ यन्रणोज्ितः। 
कुवेन्न बाध्यते यस्मा- 

हीपादीपवदीदशाः ॥ २७। 



३० शछो० } अ्रयोविंह्तितममाहिकम् | २७२ 

सन्तानो नाधिकारस्य 
च्यवोऽकुवेन्न बाध्यते । 

प्राक् च कुव॑न्विहन्येत 
सिद्धातच्रे तदुच्यते ॥ २८॥ 

पूवे इति आबो ज्ञानीत्थंः । ऊव्नकुवेन् 
न बाध्यते इत्यनेन यत्रणोज्ज्ितत्वमेवोपोह- 
छखितम् । दीपारीपवदिति नहि दीपान्तरं जन- 
यतो दीपस्य भकाशकतायां कश्चिद्धिरोष इदया- 
शयः । च्यवः प्रच्यवः। पाक् अलयक्ते अधिकार ॥ 

तत्र्यमेव अन्थं पटति 

यथाथसुपदेशं त॒ 
कुवन्नाचायं उच्यते । 

न चावज्ञा क्रियाकाटे 
संसारोदरणं परति ॥ २९॥ 

न दीक्षेत गुरूः शिष्यं 
तत्त्वयुक्तस्तु गवेतः ¦ 

योऽस्य स्यान्नरके वाक्ष 
दह च व्याधितो भवेत् ॥३०॥ 

ह, दै 
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थ इति अवन्ञावान् गवितश्च । अस्येति एव- 
विधस्य ॥ ३० ॥ 

इदानीमस्य आचायेस्य विदया्रतमभिधत्त 

प्राप्तामिषेकः स गुरूः 
षण्मासान्मनच्रपदतिम् । 

स्वां तन्रोदितां भ्याये- 
जपेचातन्मयत्वतः ॥ ३१ ॥ 

यदेव तन्मयीमभूत- 
स्तदा बीयसुपागतः । 

छिन्यात्पा्ांस्ततो यलं 
कुयात्तनमयतास्थितौ ॥ ३२॥ 

९ (+ { 

सवां मच्रपद्धातिमिति देवी्रयं, भेरवचतुष्ट- 
यम्, अघोराद्यष्टकं च । यदुक्तम् 

आचायाऽपि च प्ण्मासं मोनी प्रतिदिनं जपेत् । 
दश्च पश्च च ये मचाः पूवेयुक्ता मया तव ॥ 
पूवेन्यासेन संनद्वल्िकाठं वहविकायंढ़त् । 
ध्यायेत्पूर्वोदितं शलं ब्रह्मचयं समाभितः ॥ 
कृता पूर्वोदितं याग त्रिशुरूपरिमण्डरम् । 

` अभिषिश्रेत्तदालमानमाद्ाचन्ते च देशिकः ॥ 
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एवं चीर्णव्रतो भूता मची मच्रविदुत्तमः | 
निग्रदाुरहं क्म इमेन प्रतिहन्यते ॥'(मा०वि०१०।२५) 

इति ॥ ३२ ॥ 

हि एवं मन्रपद्तिं जपतस्तममयतास्थितो यु- 
{रमाह 

हचक्रादत्थिता सृक्ष्मा 
शशिरस्फएटिकसंनिभा । 

टेखाकारा नादरूपा 
प्रशान्ता चक्रपङ्किगा ॥ ३३ ॥ 

 दादश्रान्ते निरूढा सा 
सोषुम्ने त्रिपथान्तरे । 

तत्र हचकमापूयं 
जपेन्मनच्रं उ्वरुतपभम् ॥ ३५॥ 

चध्षु्खमादिरन्धोघ- 
वहल्वा छोवसंनिभम् । 

सोषुश्रेलनेन पिङ्कखापि शक्ष्यते । तत्रेति 
प्राणराक्तो इादशान्ते निरूढायां सयां, ह- 
चक्रमिति गमागमाभ्यां तेन हक्रादारभ्य 
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ह्च यावच्ेति ज्ञेयम् । चश्ुरादिरन्धोषेभ्यो 
वहन्वारत्वादेव वडवाभ्चितुर्यमलयन्तदीप्तमि. 
लः । अत एवोक्तं उवङलखभमिति ॥ 

गमागमावेव मच्रस्य ददौयति 
यावच्छान्तरिखाकीणं 

विन्वाज्यग्रविखपकम् ॥ ३९५ ॥ 
तदाञ्यधारासतप्त- 

मानाभिकुहशन्तरम् । 
एवं मन््रा मोक्षदाः स्यु- 

दीप्ता बुद्धाः सुनिमखाः ॥३६॥ 
शान्ते दादशान्ते सवेचत्तिसंक्षयात् अत 

एवोक्तं विश्ाञ्यप्रविखापकमिति । नाभीलयनेन 
सामीप्यात् ह्चक्रं टक्ष्यते । एवमिति षाणक्ष- 
क्तितया उच्ारात् ॥ ३६ ॥ 

एवं सन्नस्य प्राणराक्तेश्च पेक्ये सिद्धे ऊुत्र 
नाम चक्राधारादो जप्यमानोऽस्य मच्रः खवी- 
योक्रमणाद्मकं महं यायादिलयाह 

मूरकन्द्नमोनामि- 
हत्कण्ठाटिकतादुगम् । 
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अर्धेन्दुरोधिकानाद्- 
तदन्तव्यापिरश्क्तिगम्॥३. 

समनोन्मनञ्चुदास्म- 
परचक्रसमाभितम् । 

य॒त्र यत्र जपेच्चके 
समस्तव्यस्तमेदनात् ॥ ३८ ॥ 

तत्र तत्र नहययन् 

इति देव्याख्ययामटे । 
तदन्तो नादान्तः । परचक्रम् 
114 उन्मन्यन्ते परः रिवः ॥ 

इति निरूपितम् । कमस्य च अच्र अविवक्ष- 
णात् कचिदकमेणापि अभिधानम् । जपेदिलय- 
थात् मन्नं, यस्य तत्तचक्राधाराधिगतत्वं विरोष- 
णतया उपात्तम् । समस्तव्यस्तभेदनादिति स- 
मस्तं व्यस्तत्वं च अवङस्ब्येयथः॥ ` 

प्रकरतमेवोपसंहरति 

विदयाव्रतमिदं प्रोक्तं 
मनच्रवीयप्रसिद्धये ॥ ३९॥ 
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तच्च तादात्म्यमेवेति 
यदुक्तं स्पन्दशासने । 

तदाक्रम्य बर मच्राः 
स्वज्ञवर्शायिनः ॥ ७० ॥ 

प्रवर्तैन्तेऽधिकाराय 
करणानीव देहिनाम् । 

तदिति बतम् । तादात्म्यमेवेति मन्रेण ॥ 

एवं च कृतविव्याबतस्येव अस्य सतत्रयाम- 
धिकार इद्याह 

कृतवियानतः पश्चा- 
दीक्षाव्याख्यादि सवेतः ॥४१॥ 

कुयायोग्येषु शिष्येषु 
नायोग्येषु कदाचन । 

योभ्यायोग्यपरीक्षायां च अस्य उदाहरणदिरा 
युक्त दशयति 

रहस्ये योजयेष्धप्रं 
परीक्ष्य विपरीततः ॥ ५२॥ 
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आचाराच्छक्तिमप्येवं 
नान्यथव्यू्िंशासने । 

विपरीतत आचारादिति श्चुतिस्खतिविर- 
दधात् मयपानादेः । एवमिति विपरीतादेव 
आचारात् खोकविरुद्धात् निधुवनादेः इतरथा 
हि रोभलोल्यादिना भरवतयेतामिदयुक्तं॑ना- 
न्यथति ॥ 

एवं परालम्रहव्यथतया नियादयपि अयं सं- 
क्षेपेण कुयादियाह 

नियायस्पाल्पकं कुया- 
` यदुक्तं बह्मयामरे ॥ ४२ ॥ 

चीणैवियात्रतः सवं 
मनसा वा स्मरेस्पिये । 

ननु अयं परीक्षणपरोऽपि भरमादात् कसि 
श्चिदयोम्यतामजानान एव दीक्षां कुबोणः फ 
दुष्यति नबेलयाङ्गयाह 

देहसंबन्धसंछच- 
सार्व््यो दम्भभाजनम् ॥४४॥ 
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अविदन्दीक्षमाणोऽपि 
न दुष्येदेिकः कचित् । 

ल्ञाला व्वयोग्यतां ननं 
दीक्षेत प्रयवायिताम् ॥ ४९५॥ 

<| 
अवेदने देहसंबन्धसंछन्नसावेज्ञयं हेतुः । 

दीक्षेतेति छोभादिना ॥ ४५ ॥ 
एवमपि दीक्षितस्य ज्ञानदानादो पोनःपुन्येन 

परीक्षां ङयादिव्याह 
ज्ञने शाखसिद्धि- 

गुरुखादो च तं पुनः ¦ 
भूय एव परीक्षेत 

तत्तदोचिलयशारिनम् ॥ ४६ ॥ 
तत्र तत्र नियुज्ञीत 

नतु जातु विपययात् । 
परीक्षेत इल्यत्र च्छेदः । तत्र तत्रेति ज्ञानः 

शाखादो । विपयेयादिति तत्तदोचिलयरालित्व- 
विट्क्चषणात् ॥ 
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नु एवं जिज्ञासान्यथानुपपस्या नूनमस्य 
पारमेरमधिष्टानमस्ति, तदेव च योभ्यत्वसु- 
च्यते इति किमन्येन योग्यत्रायोम्यलपरी- 
क्षणेनेयाराङ्कते 

ननु तदस्खयोग्यस्य 
तत्रेच्छा जायते कुतः ॥ ५७॥ 

तदीश्राधिष्ठितेच्छेव 
योग्यतामस्य सूचयेत् । 

तत्रेति ज्ञानादो ॥ 
एतदेवाभ्युपगभ्य प्रतिविधत्ते 

सदयं कापि परवुद्ासा- 
विच्छा रूहिं न गच्छति ॥५८॥ 

विदयुदत्पापशीरुस्य 
यथा पापापवर्जने । 

ननु परमेश्चराधिष्ठानात् पबुद्धापि एवमि. 
च्छा कथं न भ्रोहं गच्छेदिल्ाराज्ञयाह 

रूव्यरूढी तदिच्छाया 
अपि रभुप्रसादतः ॥ ४९ ॥ 

३६ 
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अत एव नायं भवुद्धायामपि तेत्रच्छायां 

तदधरोहात् ज्ञानादौ पात्रमियाह 

अप्ररूढतथेच्छाक- 
स्तत एव न भाजनम् । 

यः सम्यग्ज्ञानस्य 

गुरुबिश्वासतवजितः ॥ ५० ॥ 

ठोकं वि्वयेन्नास्मि- 
ञज्ञाते विज्ञानमपेयेत् । 

विष्ठावयेदिति विरुद्धाचरणात् । एवमस्िन्न- 

प्रूदेच्छाकत्वादयोग्यतथा ज्ञाते विज्ञानमेव 

नाषयेदियाह् नासिन्निलयादि ॥ 

यः पुनरेवं ज्ञानापणकारे न ज्ञातस्तदुत्तर- 
कालं तु ज्ञातस्तस्य ज्ञानापहरणमेव ऊयोदिल्याह 

अज्ञातेऽपि यपुनज्ञोते 
विज्ञानहरणं चरेत् ॥ ५१ ॥ 

एतदेव मतेहैरणमाह 

पुनःपुनयदा ज्ञातो 
विश्वासपरिवजितः । 
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तदा तमथतो भ्याये- 
तस्फुरन्तं चन्द्रसूयवत् ॥ ५२ ॥ 

ततो निजहदम्भोज- 
बोधाम्बरतटोदिताम् । 

सखभानुमलिनां ध्याये- 
दामां शक्ति विमोहनीम् ॥३॥ 

वामाचारक्रमेणेनां 
निःखतां साध्यगामिनीम् । 

चिन्तयित्वा तया यस्त- 
प्रकारं तं विचिन्तयेत् ॥ ०॥ 

अनेन कमयोगेन 
मूढबुदेदुरारमनः । 

विज्ञानमन्रवि्ायाः 
प्रकुवेन्दयपकारिताम् ॥ ९५ ॥ 

पुनः पुनरिति अत्रापि यथा अन्यथाभावो 

र भवेदिति भावः। वामाचार इति संहारकमेणे- 
यर्थः । तट्क्ते 

^न्यायेन ज्ञानमादाथ पश्चान्न प्रतिपद्यते । 

तदा तख प्रवी विज्ञानापहूति बुधः ॥ 
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ततन्तं दीप्रमारोक्य तदङ्गष्ठाग्रतः कमात् । 
नयेचेजः समाहय दादशान्तमनन्यधीः ॥ 
अथवा द्यविम्बायं ध्यास विच्छेधमग्रतः । 
खभौुरूप्या शस्या गर्तं तमयुचिन्तयेत् ॥ 
अनेन विधिना तख भूटबुद्ेदुरात्मनः । 
विज्ञानमवरविघयाया न इवेन्स्युपकारिताम् ॥ 
अपराथपहसैस्त महाकोपसमन्वितः । 
विधिमेनं प्रहबीत कीडाथ नतु जातुचित् ॥ 

(मा०वि० १८।६६) 

इति ॥ ५५ ॥ 

ननु आत्मनो ज्ञानक्िये रूपं तदास्मनो 
ज्ञानापहरणात् नादश्च एव स्यात्, नहि अस्माकं 
काणादादिवत् आस्मन्ञानयोः युणयुणिभावोऽ- 
भिमत इति कथमेतदस्मदागभेऽभिहितमिदया- 

शङ्कते 

ननु विज्ञानमादमखं 
कथं हतु क्षमं भवेत् । 

अतो विज्ञानहरणं 
कथं श्रीपूवं उच्यते ॥ ५६ ॥ 
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@ (ष 

एतदेव प्रतिविधत्ते 
उच्यते नास्य रिष्यस्य 

विज्ञानं रूदिमागतम् । 
तथात्वे हरणं कस्मा- 

त्पणेयोग्यत्वद्रारिनः ॥ ५७ ॥ 
नहि एतञज्ञानमस्य शिष्यस्य रूडिमागतं 

शुद्धतामुपागतमिलयथेः । रूढदघुपगमे हि परे पूरणं 
धामि .एेक्यास्म्यापत्तिसदिष्णुतया शछाघमा- 
नस्य ज्ञानस्य कथङ्कारं हरणमेव स्यात्, एवं हि 
आत्मनो नादश्च एव भवेदित्युक्त प्रायम् ॥५.७॥ 

नन्वस्योपदेशस्तावत् वृत्त इति किमिति न 
ज्ञानं रूढिमागतमिदाशज््याह 

किंत्वेष वामय। शक्त्या 
मूढो गादं विभोः कृतः । 

स्वभावादेव तेनास्य 
विदयाययमपकारकम् ॥ ५५८ ॥ 

ननु विटखयराक्त्याघ्रातस्वादस्य खभावत शव 
चेत् विदयायमपकारकं, तत् गुरः किमर्थं विन्ञा- 
नापहरणं कुयादिव्याशज्ञ्याह 
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गुरूः पुनः शिवाभिन्न 
सन्यः पञ्चविधां कृतिम् । 

कुर्याद्यदि ततः पृणे- 
मधिकारित्वमस्य तत् ॥ ९५९ ॥ 

अतो यथा ञ्युडतच्व- 
सृष्टिस्थिलयोम॑खत्यये । 

योजनानुयहे का्य- 
चतुष्केऽधिकृतो गुरुः ॥ ६०॥ 

रिवाभेदेन तक्कुया- 
तद्रस्पञ्चममप्ययम् । 

तिरोभावाभिधं दयं 
तथासौ रिवतामकः ॥ ६१ ॥ 

अत इति पञ्चकृखकारित्रेन प्रणा धिकारि 
त्वात् । तदिति कायेचतुष्कम् । एवं कृत्यपञथ- 
ककारित्वेन अस्य कि स्यादिलयाशङ्खोक्तं तथासो 
शिवतार्मक इति ॥ ६१ ॥ 

एवं च श्रयोरूपत्वादेव कचिदपि नायं क 
प्येदिलयाह 
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अत एव शिवे शाखे 
ज्ञाने चाश्वासभाजनम् । 

गुरोमूढतया कोप- 
धामापि न तिरोहितः॥ ६२॥ 

अतः शिवात्मकस्वादेव युरोभेतपूर्गया 
रोवशाखरादो आश्वासभाजनं मूढतया तिरोहिः 
तोऽपि हिष्यो न कोपधाम, नास्य गुरुणा कोपः 
कायं इयर्थः ॥ ६२ ॥ 

ननु किमेतदुक्तं य्यस्येव यरः पितः स 
एव संसारी तिरोहितः इत्युय्यते इयाह 

गुरुहिं कुपितो यस्य 
स तिरोहित उच्यते । 

संसारी 
सत्यमेवं, सतु युरुनिंखिलजगदुदिधीषाप- 

रतया परमकारुणिकः परमेश्वर एव, सच स- 
ज्ञानमय इति कः कस्य कोपं कुयादियाह 

सतु देवो हि 
गुरुनं च ृषाविद्; ॥ ६३॥ 
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तत एव च शाखादि- 
दूषको यद्यपि क्रुधा । 

न दह्यतेऽसो गुरूणा 
तथाप्येष तिरोहितः ॥ ६४ ॥ 

हिरवधारणे । भरृषाविद् इति मिथ्याज्ञान- 
रूप इत्यर्थः, तथासे भवेदेव कोपस्यावकारा 
इतयाशयः। तत इति मिथ्याज्ञानरूपत्वाभावा- 
देव । तथापीति वस्तुमदि्नो दुरुष्यत्वात् ॥६७॥ 

तदेव असद्भरूणामपि मतमिलाह 

अस्महुवोगमस्त्वेष 
तिरोभूते खयं शिरो । 

न कुप्येन्न रापेद्धीमान् 
स ह्यनुमाहकः सदा ॥ ६९५॥ 

तुदथ ॥ ६५ ॥ 
नहि अस्य खयमेव तिरोधित्सोरतरान्यक्कि- 

चित्कतव्यमवशिष्यते यदनेनापि कार्यमिव्याह 
ररोच्छाचोदितः पारं 

यदि कण्ठे निपीडयेत् । 
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किमाचार्थेण तत्रास्य 
काया स्यात्सहकारिता ॥ ६६ ॥ 

किं कायां स्यादिति नात्र सहकारिणा क- 
शिद्थं इयथः ॥ ६६ ॥ 

ननु ययेवं, तच्छिवाभेदिनोऽस्य पञ्चविध- 
कलयकारित्वं किं न खण्ञ्येतेयाशङ््याह 

हिवाभिन्नोऽपि हि गुरु 
रनुग्रहमयीं विभोः। 

मुख्यां शक्तिपुपासीनो- 
ऽनुगरहीयात्स सवेथा ॥ ६७॥ 

यदुक्त तत्र 
(अनेन विधिना अष्टो विज्ञानादपरेण न । 
शक्यो भोजयितुं भूयो यावत्तेनेव नोदुतः ॥' 

(मा०ति० १८।६५७) 
इति ॥ ६७ ॥ 

ननु तर्हिं किमर्थ ॒विज्ञानापहरणं यादि 
ल्यादयक्तमिलयाश् ङ्गयाह 

खातन्यमाघ्रज्ञप्ये तु 
कथितं शाख दंटदाम् । 

३७ 
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न कार्यं पततां हस्ता- 
ठम्बः सह्यो न पातनम् ॥६८॥ 

एवमस्य कृपापरेणेव भाव्यमिदाह 

अत षव खतना 

दिच्छायाः युनरुन्सुखम् । 
प्रायश्ित्तर्विरोध्येनं 

दीक्षेत कृपया गुरः ॥ ६९ ॥ 
खतनच्रत्वादिति एतदेव हि नाम अस्याः खा- 

तच्यं यच्निग्हीतस्यापि पुनरनुयह इति ॥६९॥ 

ननु इतः पतितस्तियोहित एव उच्यते 
इल्यक्तम्, एवमसो ततोऽपि च इतराश्वस्ततया 
पतितस्तदुभयश्रष्त्वादिहापि कथमनुमाद्यः 
स्यादिद्याशाज्ख्याह 

उ्वैदृष्ठो प्रपन्नः स- 
चनाशच्रस्तस्ततः परम् । 

अधःदाखं प्रपयापि 
न श्रेयःपात्रतामियात् ॥ ७० ॥ 
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अधोदृष्टो प्रपन्नस्तु 
तदनाश्चस्तमानसः । 

उर्ध्वश्चासनभाक् पापे 
तचचोञ््ेच रिवीभवेत् ॥५१॥ 

एतदेव ट ष्ान्तोपदशेनेन घटयति 
राज्ञे दरह्यत्नमालयाङ् 

भूतोऽपि हि विहन्यते । 
विपययस्तु नेयेव- 

मध्वा ट्ट समाश्येत् ॥७२॥ 
अत एव अस्मच्छाख्रमप्येवमिलयाह 

श्रीपूवेशाखे तेनोक्तं 
यावत्तनैव नोद्रुतः 

एतदेव तात्पयेतो उयाचष्ट 
अत्र ह्यर्थोऽयमेताव- 

्पर्वोक्तज्ञानटेहितः ॥ ७३ ॥ 
शुरुस्तावस्स एवात्र 

च्छब्देनावस्रर्यते । 
अविप्रतिपत्तियोतकस्तावच्छब्दः ॥ 
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एवकाराथमप्याः 

तादक्खभ्यस्तविज्ञान- 
जोध्वेपदशाछिना ॥ ७४ ॥ 

अनुद्तस्य न श्रेय 
एतदन्यञुरूदतः 

अत एवाम्बुजन्माक- 
ट्ान्तोऽत्र निरूपितः ॥ ७९ ॥ 

निरूपित इदेतद्धिवरण एव पथिकायाम् । 
यदुक्तं तत्र 

(दिवाकरकरासारविरहास्संङचकजम् । 
सत्खप्यन्धग्रहमहःखेति नेव विकासिताम् ॥ 
एवं रिष्यहुदम्भोजं गुरूपादविव्जितम् । 
निभीरुदिकसल्येव पुनस्तत्पादपाततः ॥' 

इति ॥ ७५॥ 
ननु अस्य अन्योऽपि युरूरस्वु तेनैव शरणा 

कोऽथं इलारङ्कां दष्टान्तान्तरेणापि निरव- 
कारयति 

व्रिजगच्योतिषो ह्यन्य- 
तेजोऽन्यचच निशाङ्तः । 
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ज्ञानमन्यत्रिकगुरो- 
रन्यसधरवतिनाम् ॥ ७६ ॥ 

ननु एवमन्तरा चेदस्य गुरोः पिण्डपातो 
वृत्तः, तदा अनेन किं कायंमियाराङ्खबाह 

अत एव युरामूत- 
गुवेभावो यदा तदा । 

तदन्यं रक्षणोपेत- 
माश्रयेत्पुनरुन्मुखः ॥ ७५७ ॥ 

अस्य च अच्र रक्षणं 
ध्यः पुनः सर्वत्लानि" ̂ " । (मा०विं० २।१०) 

इत्यादिनोक्तम् ॥ ७७ ॥ 
तस्िस्तु जीवति तच्यागो न काये इद्याह 

सति तस्सिस्तृन्युखः स- 
न्कस्ानह्यायदि स्फुटम् । 

स्यादन्यतरगो दोषो 
योऽधिकारापघातकः ॥ ७८ ॥ 

एवमूरध्वैश्चासनस्थ एव यरूरा्रयणीय इति 
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अच्र ताद्प्यम् । सति तु दोषे परस्परस्यापि 
त्यागः कार्य इत्याह यदील्यादि ॥ ७८ ॥ 

नयु किमत्र खोकिको दोषो मह्यः शा- 
ब्रीयो वेदयाशङ्ख्याह 

दोषश्चेह न रोकखो 
दोषत्वेन निरूप्यते । 

अन्ञानख्यापनाथुक्त- 
ख्यापनात्मा खसो मतः॥७९॥ 

रिष्यस्यापि तथाभूत. 
ज्ाननाश्वस्तरूपता । 

ण 

मुख्यो दोषस्तदन्ये हि 
 दोषास्तसभवा यतः ॥ ८० ॥ 

शाख्रीयस्येव दोषस्य खरूपं निरूपयति अ- 
ज्ञानेवयादिना । अपिशब्दाद्भरोरिति रभ्यते, तेन 
युरोः शिष्यस्य च असो मुख्यो दोषो मत इति 
संबन्धः । तत्र तावद्धरोरज्ञानं ज्ञत्वेऽपि ख्यापयि- 
तुमसामथ्येम् , तच्वेऽपि अयुक्तस्य अर्थस्य ख्या- 

गुरोरवि ९ पनमिति । अन्ये इति युरोरविहितान॒ष्टानादयः, 
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शिष्यस्य च रर्वपरियहादथः । हिवोक्या- 
लङ्कारे ॥ ८० ॥ 

गु्बपरियिहादेश्च ज्ञानानाश्वासहेतुकतमेव 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां दष्टान्तमुखेन द्रढयति 

न ध्वस्तव्याधिकः को हि 
भिषजं बहू मन्यते । 

असूयुनूनमध्वस्त- 
व्याधिः ससायते बरात्॥८१॥ 

एवं ज्ञानसमाश्स्तः 
किंकिंन गुरवे चरेत्। 

नो चेन्नूनमविश्वस्तो 
विश्वस्तं इव तिष्ठति ॥ ८२॥ 

यथाहि ध्वस्तव्याधिः सवो जनः तस्- 
सादोपनतभ्राणा वयमिल्येवं भिषजे बहुमानं 
कुर्यात्, तं प्रति असूयुरीष्योवान् पुननिंशचितम- 
ध्वस्तव्याधिमखस्थमपि आत्मानं खस्थमिव 
बखात् मन्यते, तथा ज्ञानसमाश्वस्तः शिष्यो 
गुरवे किं नाम न आयुयुण्यमाचरेत्, ज्ञानं भ्रति 



२९६ श्रीतन्रारोके । 

अनाश्स्तस्तु वस्तुदत्तेन अविश्वस्तोऽपि कि 
मम य॒रुणा कायेमिति विश्वस्त इव तिष्ठति 
खात्मन्येवं व्रथाभिमानं विदध्यादिलयथंः ॥८२॥ 

ननु थ॒रोः शखीय एव दोषो अह्यो न 
छोकिक इत्र कि भ्रमाणमित्याशज््याह 

अज्ञानादय एवते 
दोषा न खोकिका शुरोः। 

इति ख्यापयितुं परोक्तं 
माङिनीविजयोत्तरे ॥ ८३ ॥ 

न तस्यान्वेषयेदृत्तं 
छ्युभं वा यदि वाञ्चुभम् । 

स एव तदहिजानाति 
युक्तं चायुक्तमेव वा ॥ ८९ ॥ 

अकार्येषु यदा सक्तः 
प्राणद्रव्यापहारिषु । 

तदा निवारणीयोऽसौ 
प्रणतेन विपश्चिता ॥ ८५॥ 
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इलयादिहश्ा तस्य परित्याग एव कियतां, किम 
न्यत्र गमनेनेलयाराङ्खयाह 

न ह्यस्य स गुरते स्या- 
दोषो येनोषरे ङषिम् ॥ ८७ ॥ 

कुयाद्रजेनिश्ायां वा 
स॒ वथप्राणहारकः । 

तदीयाभ्रियभीरस्त 
परं ताददामाचरेत् ॥ ८८ ॥ 

यतस्तदप्रियं नेष 
श्रुणुयादिति भाषितम् । 

नच एतदसच्छाख एवोक्तमिलाह 

श्रीमातङध तदुक्तं च 
नाधीतं मूमभीतितः ॥ ८९॥ 

भूमभीतित इति अन्थविस्तरभयादिदर्थः 
तत् ततः खयमेव चयोपादादेरनुसर्तव्यम् ॥८९॥ 

नञ्ु॒यावत्तेनेव नोद्धूत इति किं युरवन्तर- 
व्यवच्छेद्परमवधारणम् , उत॒ खतोविवेकनि 
षेधपरमपीयाराङ्ख्याह 
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यचेतदुक्तमेताव- 
त्कतेव्यमिति तद्भुवम् । 

तीवरक्तिग्रहीतानां 
खयमेव हृदि स्फुरेत् ॥ ९० ॥ 

यद्येवं, तत्कृतं युरुणेलयाशङ्ख्याह 

उपदेशस्सवयं मन्द्- 
मध्यराकतेर्निजां कमात् । 

दाक्ति वरयितुं परोक्तः 
सा ह्येवं जाञवरीदयटम् ॥९१॥ 

एतदेव टष्टान्तयति 

टढानुरागस्ुभग- 
संरम्भाभोगभागिनः । 

खोह्ास्ति स्रसवेखं 
दाल्यीयान्यत्र दयते ॥ ९२ ॥ 

अन्यत्रेति अदढानुरागे ॥ ९२ ॥ 

ननु सर्वोऽयमणुवगेः चित एव परिस्फु- 
रति, सा च सर्वत्रापि अविशिष्टा, तत्कथमिद्- 



३०० श्रीतत्रारोके । 

मसमञ्ञसं दृष्टान्तं यत् कस्यचित् खत एव ए- 
वंरूपत्वमुद्टसेत्, कस्यचिच्च अन्यदिवयाद्चङ्याह 

नन्वेष कस्मादृषटान्तः 
किमेतेनाञ्युमं कृतम् । 

चिस्स्पन्दः सर्वेगो भिन्ना- 
दुपाधेः स तथा तथा ॥ ९३॥ 

अ (९ 

एतदेवोत्तरयति किमिलयादिना। ननु किं 
नामेतेन दृष्टान्तेन असमस्नसीकृतम् । स॒ हि 
चित्स्पन्दः सर्वत्र अविशिष्ठोऽपि तत्तद्धिन्नोषा- 
धिदोरास्म्यात् तथा तथा विचितच्रतामाश्रये- 
दिः) ९३ ॥ 

® 

तामेव विचित्रतां दशयति 

भवेत्कोऽपि तियेभूतः 
पुनरुन्सुखितोऽपि सन् । 

विनापि देरिकास्राग्ब- 
त्रयमेव विसुच्यते ॥ ९४॥ 

 सन्रपीति प्रागपि योञ्यम् । प्राग्वदिति अ 
योदशाहिकादो पोक्तकरमेणेलर्थः ॥ ९४ ॥ 
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नयु तिरोभूतोऽपि किं सांसिद्धिकन्नान- 
भाग्भवेदिदयाशङ्गयाह 

प्रकारस्त्वेष नात्रोक्तः 
राक्तिपातवरद्रतः । 

असंमाग्यतया चात्र 
टटकोपप्रसादवत् ॥ ९९५ ॥ 

नहि अयमत्र तिरोमूते सांसिदिकलक्षणः 
प्रकार उक्तः, किंतु प्रकरणात् संभवमात्राभि- 
प्रायेण म्रदरितो यदयं तिरोभूतः शक्तिपात- 
बलात् गतो मन्दमन्दप्रायरक्तिपातभागिदयथंः। 
असंभावनीयं चेतत् यथाहि राजादिना दढ- 
तया कोपपा्रीकृतस्य कस्यचित् षिना परो- 
परोधं समनन्तरमेव तदीयः प्रसादो न भवेत्, 
तथा अस्यापि विना देदिकं कथङ्कारं खयमेव 
ज्ञानमाविभेवेत् । इयता च विषयद्रारेण ज्ञा- 
नापहरणमेव विभक्तम् ॥ ९५ ॥ 

एतच्च युरोरवदयं पाङनीयमिदयाह 

इत्येष यो गुरोः षोक्तो 
विधिस्तं पार्येहुरः । 



३०२ श्रीतन्नारोके । 

अन्यथा न शिवं याया- 
च्छीमत्सारे च वणितम् ॥९६॥ 

भ्रीत्रिकसारोक्तमेव पठति 

अन्यायं ये प्रकुर्वन्ति 
शाखार्थं वजेयन्यरम् । 

तेऽधेनारीशपुरगा 
गुरवः समयच्युताः ॥ ९७ ॥ 

अधेनारीदापुरेति । यदुक्त तत्र 
(उपरिष्टाद्विन्दुतच्वमीश्वरसतत्र देवता । 
विधिः समयिनां तत्र कथितस्तव निथितम् ॥ 

दुर्वे अधेनारीशो महाशुवनसंहरः 
स्कन्दयामरुतनरे त॒ अनन्तः परिकीतितः ॥ 
सपथाचार्रष्टानामाचायोणां यश्चखिनि । 
निरोधकतवे संतिष्ठदिव्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ 
अन्यायं ये प्रङवेन्ति अ्रन्था्थं नार्थयन्ति ये । 
तेषां तत्र निवासस्तु अन्यायपथवतिनाम् ॥' 

इति ॥ ९७ ॥ 

एतच न केवटमनत्रेवोक्त, यावदागमान्तरे- 
ष्वपीलयाह 
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अन्यत्राप्यधिकारं च 
नेयादिेरातां जेत् । 

अन्यत्र सचय 

त्कव्यादत्वं शतं समाः ॥ ९८॥ 
यदुक्तम् 

अधिकारं न चेर्छूयादियेश्ः खात्तनु्ये ॥' 

इति । तथा 
(समयोद्छदनादेवि कव्यादतं चतं समाः ॥ 

इति च ॥ ९८ ॥ 
अत्रैव वाक्यत्रये तास्पयंतो विषयविभाग 

माचष्टे 

इयत्तत्रत्यतात्पयं 
सिद्धान्तगुरुरु्यः । 

भवेवििशाचवियेश्चः 
इयद् एव तु तान्िकः ॥ ९९ ॥ 

षडधेदेरिकश्वाध- 
नारीशमुवनस्थितिः । 

उन्नय इति उ्छह्गितसमय इत्यथः । एतच 



२०४ श्रीतत्रारोके । 

उत्तरत्रापि योज्यम् । शुद्ध इति साक्षाद्ियेर- 
रूपः । तान्रिको भेरवीयदरोनादिनिष्ठः ॥ 

अनतरापि विषयविभागमाह् 

एषा कमंप्रधानानां 
गुरूणां गतिरच्यते ॥१००॥ 

ज्ञानिनां चेष नो बन्ध 
इति सवत्र वर्णितम् । 

इदानीं साधकत्वमभिधातुं तदभिषेके पूर्वोक्त 
विधिमतिदिराति 

साधकस्याभिषेकेऽपि 
सर्वोऽयं कथ्यते विधिः ॥१०१॥ 

अत्रापि विरषमाह 

अधिकारापेणं नात्र 
नच विद्यात्तं किर । 

साध्यमन््रापेणं खत्र 
सखोपयोगिक्रियाक्रमे ॥१०२॥ 

समसतेऽप्युपदेशः स्या- 
्निजोपकरणापेणम् । 
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उपदेश इति । यदुक्तम् 
अनयोः कथयेनज्ज्ञानं धिवि सम्यगप्यलम् । 
खकीयान्ञां ददेचोगी खक्रियाकरणं प्रति ॥' 

इति । निजोपकरण इति । यदुक्तं 
(साधकस्याधिकरारथमक्षमासादि कल्पयेत् । 
मव्रकल्पाकषधरू् च खटिकां छत्रषा दुक ॥ 
उषणीषरहितं दसा प्रविश्य शिवसंनिधौ । 
साध्यम ददेत्पथारपुष्पोदकपमन्वितम् ॥' 

इति ॥ 
एतदेव भथमार्धनोपसंहरति 

अभिषेकविधिनिरूपितः 
परमेशेन यथा निरूपितः ॥१०३॥ 

इति शिवम् ॥ १०३ ॥ 
शसरसेवारससनातनाभ्यासद्रंरित ! | 
आदिकमेतदमरुमतिष्योकार्षीजयरथक्लयोविशम् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेकेऽमिषेकप्रकाशनं नाम त्रयो- 

विंशमाहिकम् ॥ २२ ॥ 

यि 
कोको यान्यनेकानि 

३९ 



अथ 

भ्रीतत्राखोके । 
श्रीमन्महामाहेश्वरचायौभिनवगुप्रविरचिते 

श्रीज्यस्थक्तविवेकाख्यरीकोपेते 
प सजो 

चतुर्विशतितममाह्धिकम् । 

यः परमामृतक्चम्मे धाश्चि परे योजयेद्रतासुमपि । 
जगदात्ममद्रमूतिदिंशतु चिवं मद्रमूतिंवंः ॥ १॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन अन्येष्टिविधिमभिधा- 
तुमुपक्रमते 

अथ शाम्भवश्ासनोदितां 
सरहस्या श्णुतान्यसंस्क्ियाम् १ 

तत्र अधिकारिखरूपं तावल्चिरूपयति 

सर्वेषामधरसानां 
गुवेन्तानामपि स्फुटम् । 

राक्तिपातात्पुरापोक्ता- 
त्ुयोदन्येष्िदीक्षणम् ॥ २ ॥ 
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उध्वशासनगानां च 
समयोपहतात्मनाम् । 

अन्त्येष्टिदीक्षा कर्तव्या 
गुरुणा तच्ववेदिना ॥ ३ ॥ 

अधरस्थानामिति वेष्णवादीनाम् । शक्ति- 
पातादिति बन्ध्वादिगाढाभ्य्थनाद्वारकात् । पु- 
रेति श्रतोद्धारदीक्षायाम् । उर््वश्चासनगाना- 
भिति शेवादीनाम् ॥ ३॥ 

किमन्न प्रमाणमिलयाशज्ञ्याह 
समयाचारदोषेषु 

प्रमादात्स्खङितस्य हि । 
अन्त्येष्टिदीक्षा कार्थेति 

श्रीदीक्षोत्तरश्ासने ॥ ९ ॥ 
अत्रेव इतिकतेव्यतामाह 

यत्किचित्कथितं पूर्व 
मृतोद्धाराभिधे विधो । 

प्रतिमायां तदेवात्र 
सवे रावतनो चरेत् ॥ ५॥ 



३०८ श्रीतन्राखोके । 

अत्र च आगमान्तरीयो विशेष इत्याह 

भ्रीसिदातन्रकथितो 
विधिरेष निरूप्यते । 

तमेवाह 

अन्तिमं यद्ध वेप्पूवं 
तत्कृत्वान्तिममादिमम् ॥ ६ ॥ 

संहयेकेकमिष्टियां 
सान्व्येष्ठिदितयी मता । 

पूजाध्यानजपादुष्ट- 
समये नतु साधके ॥ ७॥ 

पिण्डपातादयं सक्तः 
खेचरो वा भवेस्िये । 

आचार्ये तखस्ंपन्न 
यत्र तत्र मृते सति ॥ ८ ॥ 

अन्व्यष्टिरनेव विद्येत 
शयुदधचेतस्यमूधनि । 

इह यन्मच्रवणोदि अन्तिमं तत् प्रवं, यच्च 



११ शछो° | चतुर्विरातितममाहिकम् । ३०९ 

आदिमं तदन्तिमं कतवा एकेकं संहृ संहार 
ऋमेणोचाय ययभिष्टिः, सा अन्तादारभ्य अन्तं 
यावच्च इष्टिरिय्थः । सा च समयिपुत्रक- 
योर कार्येयाह द्वितयी मतेति । अमूधनीति 
मूर्धराव्दस्य देहोपलशक्षकतया तद्भिमानश्गुन्य 
इव्यर्थः । अनयोश्च अन्लेशचभावे विरोषणद्वारेण 
हेतूपन्यासः ॥ 

न केवट समयलरोपोपहतानामेव एषा कायाः 

यावदन्येषामपीलयाह 

मन्रयोगादिभिर्ये च 
मारिता नरके तुते॥९॥ 

कायौ तेषामिहान््ये्ठि- 
गुरुणातिकृपाद्धुना । 

न् मण्डलखद्क त्वत 

वेच्छमाशानिके विधो ॥१०॥ 
केचित्तदपि कतेन्य- 

मूचिरे प्रेतसद्यनि । 
पूजयित्वा विभुं सवे 

यासं पूवेवदाचरेत् ॥ ११॥ 



३१० श्रीतत्रारोके । 

संहारकमयोगेन 
चरणान्मूधेपश्चिमम् । 

तथेव बोधयेदेनं 
क्रियाज्ञानसमाधिभिः ॥ १२॥ 

कियायेव श्रीकृलगहरोक््या विभज्य दद्येयति 

बिन्दुना रोधयेत्तचं 
राक्तिबीजेन वेधयेत् । 

ध्येन्नाददेशे त॒ 
व्रिद्यखेन त॒ ताडयेत् ॥ १३॥ 

सुषुख्नान्तभेतेनेव 
विसर्गेण पुनः पुनः । 

तायेत कखः सवोः 
कम्पतेऽसो ततः पञ्युः ॥१४॥ 

उस्प्िपेदामहस्तं वा 
ततस्तं योजयेस्परे । 

प्रल्ययेन विना मोक्षो 
^ च्य 

ह्यश्रद्धेयो विमोहितेः ॥ १९॥ ` 
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तदथमेतटुदितं 
नतु मोक्षोपयोग्यद्ः । 
म इत्यूचे परमेरः श्री- 
कुरगङ्करश्चासने ॥ १६ ॥ 

इह खट्ट आचार्यों बिन्दुना भरणेन महा- 
जाख्योगक्रमेण आर्ट पारव तमात्मानं 
खाभेदेन हृदि रोधयेत, तदयु मधभ्यधामानुपवे- 
दोन तत एव प्रभृति उर््वोध्वोकमणतया श- 
क्तिवीजेन अश्रतार्णेन अनुविद्धं विदध्यात् , 
नाददेशे तदनु घटयेत् रोद्रमन्थिविभेदनेन 
स्पन्दं आहयेत्, ततोऽपि भिश्रुखबीजेन बह्म 
रधान्तमास्फाखयेत् ; तदनु परिप्रणं चन्द्रमसं 
रूपमुदहता सवातीतदश्चाधेदायिना विसगण 

पुरुषे षोटश्कंठे व 0 | 

इत्यादयक्तया सवाः षोडशापि कखाः पुनः पुन- 

स्ताडयेत खाविभेदेन आक्रमेत । येनासो उद्धाय- 

पशुः कम्पते, वामं वा हस्तमुस्किपेत् । ततः भ 
लयोत्पादानन्तरं परे योजयेत् प्रणसंविदात्मनि 

€ 

अस्य योजनिकां ङयोदिदयथेः ॥ १६॥ 



३१२ श्रीतत्रारोके । 

यदि नाम अस्य प्रलयस्य एकान्ततो मोक्षो. 

पयोभितवं नास्ति, तत् किमेतेनेयादाङ्याह् 

साध्योऽनुमेयो मोक्षादिः 

प्रत्ययेयंदतीन्दियः । 
अचाप्यस्ति शाखान्तरीयो विशेष इद्याह् 

दीक्षोत्तरे च पुय 
वगौपणमिहोदितम् ॥ १७॥ 

तदेवाह 

तदहिधिः श्रुतिपत्रेऽब्जे 
मध्ये देवं सदाशिवम् । 

दैरारुद्रहरिवह्य- 
चतुष्कं भाग्दिगादितः ॥१<॥ 

पूजयिता श्रुतिस्पर्शा 
रसं गन्धं वपुदयम् । ̀ 

ध्यहकृती मनश्चेति 
ब्रह्मादिष्वपेयेत्कमात् ॥ १९ ॥ 

एतेषां तपेणं कृत्वा 
शतहोमेन दैशिकः । 
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एषा सान्यासिकी दीक्षा 
पुयष्टकविशोधनी ॥ २० ॥ 

वपुरिति रूपं ब्रह्मादिषु कमादपयेदिति। तदुक्तं 
कराश्चुद्यवसाने त॒ बरह्माणं कारणाधिपम् । 
खनामग्रणवाह्यानपूष संतप्य चार्पयेत् ॥ 
शब्दस्पर्शौ त्यजेदसिन् 4 | # 

^सं पुयेष्टकांयं तु अपयेद्िष्णवे सदा ॥ 

श्रणवादि ततो सद्रमाबाघ्यायाप्य पूजयेत् । 
ततोऽख विन्यसेदेवि गन्धहूपे श्रुवाहतेः ॥ 

इति 
खनान्न प्रणवा्येन ईशमावादच पूजयेत् । 
संपूज्य हत्वा संतप्य बुद्धं कृतिंशकम् ॥ 
सदारिवृमथावाह्य मूरमन्रं सथुचचरन् । 
मनः पुयष्टकांश् तु विन्यसेत्कारणेशरे ॥' 

इति च ॥ २० ॥ 
एवमस्य संस्कारमभिधाय, तसप्रयोजनमाह 

पुयषटकस्याभावे च 
न स्रगेनरकादयः । 

तथा कृत्वा न कतेव्यं 
रोकिकं किंचनापि हि ॥२१॥ 

9, 



३१४ श्रीतन्नारोके । 

उक्तं श्रीमाधवकुखे 
शासनस्थो खतेष्वपि । 

पिण्डपातोदकास्वादि 
रोकिकं परिवज॑येत् ॥ २२॥ 

चो हेतो । तथेति उक्तेन भरकारेण ॥ २२ ॥ 
खश्ाख्रविहितं कायमेवेलाह 

रिवं संपूज्य चक्राचौ 
यथाशक्ति समाचरेत् । 

क्रमात्रिदृशमरत्रिरा- 
त्रिररावस्सरवासरे ॥ २३ ॥ 

त्रीति परथमचतुथयोसूपलक्षणम्, दश्षमेति 
एकाद्रास्यापि ॥ २३ ॥ 

एतदेव भ्रथमार्धनोपसंहरति 
इप्युक्तोऽन्येष्टियागोऽयं 

परमेश्वरभाषितः ॥ २४ ॥ 
इति शिवम् ॥ २४ ॥ 

दीक्षावेचक्षण्यम्रथितजयो जथरथाभिस्यः। 
आद्िकमेतचतुरं कृतविद्ति व्यर्वयचतुर्विशम् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेकेऽन्सयेष्टिरकाशनं नाम 
चतुर्विंशतितममाहिकम् ॥ २४ ॥ 



अयि 

श्रीतन्रारोके । 
भ्रीमन्महामाहेश्वराचा्यासिनवगुत्तविरचिते 

भ्रीजयस्थक्ृत विवेकाख्ययीकोपेते 

पञ्चविरातितममाह्निकम् । 

मीममधिष्ठाय वपुमेवमभितो भावय॒ननिव यः । 
व्रमवति हदि भक्तिमतां शिबप्रदोऽपों शिवोऽस्तु सताम् ॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन श्राद्धविधिमभिधातुमाह 

अथ श्रादविधिः ्रीम- 
त्पडर्धोक्तो निगथयते ॥ १ ॥ 

ननु त्रिकदशने त्र नाम असौ श्राद्धविधि- 
रुक्तं इत्याराङ्त्याह 

सिद्धातन्रे सूचितोऽसो 
मू्तियागनिरूपणे । 

सूचित इति नतु साक्षात् खकण्टेनोक्तः । 
यदुक्तं तत्र 

श्ृतकख गृहे बाथ कर्तव्यं वीरभोजनम् । 



२१६ श्रीतत्रारोके । 

इति 
श्राद्धपक्षे तु दातव्यम् क | 9 

इति च ॥ 
कस्य कदा केश्चायं कायं इत्याशाङ्खयाहं 

अन्त्येष्ठया सुविद्युदाना- 
मद्युद्धानां च तदिधिः ॥२॥ 

व्यहे तुर्ऽङ्कि दशमे 
मासि मास्या्यवत्सरे । 

वर्षं वर्ष सर्वकारं 
कायस्तस्सेः स पूवेवत् ॥ २ ॥ 

तत्र प्राग्वद्यजेदेवं 
होमयेदनरे तथा । 

अशुद्धानामिति अन्व, नतु दीक्षा 
दिना। तत्खैरिति तस्य आत्मीयः शिष्यपुत्रादि. 
भिरियथः। स इति भराद्धविधिः ॥ 

0 (~ (~ अ 

अत्रेव बिधिविशेषमाह 

ततो नेवे्यमेव भ्रा- 
ग्रहीत्वा हस्तगोचरे ॥ 9 ॥ 
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गुरुरन्नमयीं शर्त 
बृहिकां वीयरूपिणीम् । 

ध्यात्वा तया समाविषठं 
तं साध्यं चिन्तयेत्सुधीः ॥ ५॥ 

ततोऽस्य यः पाशवाोँऽसो 
भोग्यरूपस्तमपेयेत् । 

भोक्तर्थेकातमभावेन 
शिष्य इत्थं शिवीभवेत् ॥ ६॥ 

तया समाविष्टमिति तदेकरूपतामापन्नमि. 
त्यथः । तमिति भोग्यरूपं पाशवमंरम् । इत्थ- 
मिति पाश्चवरूपतापरियागात् भोक्केकास्म्या- 
पत्त्येयथः ॥ ६ ॥ 

एतदेव विभञ्य दशयति 
भोग्यतान्या तनुर्देह 

इति पाशातमका मताः । 
श्राद्ध मृतोदतावन्त- 

यागे तेषां रिवीकृतिः ॥ ७॥ 
६ (म 

अन्येति वेद्यरूपतया भोक्तुरतिरिक्तेथंः ॥ 



३१८ श्रीतत्रारोके । 

नयु दीक्षितः पिण्डपातादूध्वं खरसत एव 
शिवीभवेदिति अस्य किमन्येष्यादिभिः, तत्रापि 
समयलोपनिवृच्यथमेक एवास्तु विधिः, किमे- 
भिबहूभिरिल्याशङ्याह 

एकेनेव विधानेन 
यदयपि स्यात्छृताथंता । 

तथापि तन्मयीभाव- 
सिग्ये सर्वै विधिं चरेत् ॥ ८ ॥ 

चरेदिति मुमुक्षोः ॥ ८ ॥ 

बुभुक्षोस्तु करियाभ्यास- 
भूमानो फरभूमनि । 

हेत् ततो सृतोद्धार- 
श्राद्ायसे समाचरेत् ॥ ९॥ 

उक्तं च 

दीक्षाज्ञानविश्द्धानामन्लयेष्याप्यमलात्मनाम् । 
तथापि कायमीशोक्तं द्धे वे विधिपूरणम् ॥' 

इति । अनेन च श्राद्धादेः भ्रयोजनमुक्तम् ॥ 
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ज्ञानिनस्तु एतन्न फिंचिदपि उपादेयमिदयाह 
तच्चनज्ञानाकं विष्वस्त- 

ध्वान्तस्य तु न कोऽप्ययम् । 
अन्त्येषटिश्रादविध्यादि- 

रुपयोगी कदाचन ॥ १० ॥ 
नु अयमाचारो हइद्यते यज्ज्ञानिनामपि 

भ्रतिदिनादौ महाजनाश्चका्चादि भरङु्न्ति, 
तकििमेतदुक्तमिलाशङ्खयाह 

तेषां तु गुर तदग 
वग्यसबह्यचारिणाम् । 

तत्सन्तानजुषामेक्य- 
दिनं पवेदिनं भवेत् ॥ ११॥ 

युविंति पवेदिनविशेषणम् । तद्र्गः पली- 
पुत्रादिः । वग्येः युत्रादीनामपि पुत्रादिः! रे. 
क्यदिनमिति परमेशेन सायुञ्यात् स्तिदिनम्॥ 

पवेराब्दस्य अत्र भवृत्तो निमित्तमाह 
यदाहि बोधस्योद्रेक- 

स्तदा पवोह पूरणात् । 
आहेति परमेश्वरः, तेन बोधं प्रथयतीति 

पर्वेति ॥ 



२२०५ श्रीतत्रारोके । 

अतश्च एेक्यदिनवत् तदीयं जन्मदिनमपि 
तस्सन्तानजुषां पर्व एवेदाह् 

जन्मेक्यदिवसो तेन 
पवंणी बोधसिदितः ॥ १२॥ 

अन्रैव विरेषमाह् 

युत्रकोऽपि यदा कसे- 
चन स्यादुपकारकः । 

तदा मातः पितुः शक्ते 
वौमदक्नान्तराख्गाः ॥ १३ ॥ 

नाडीः प्रवाहयेहेवा- 
यापेयेत निवेदितम् । 

अपिशब्दात् न केवरं गुरुः साधको वा। 
मातुः पितुरिति युयोस्तत्पस्या अपि ॥ 

नच एतत्खोपन्ञमेवोक्तभिदाह 
श्रीमद्धरुणतन्ने च 

तच्छिवेन निरूपितम् ॥ १४ ॥ 
नाडीभ्रवाहणे च युक्तिमाह 

तदाहकारापेक्षा च 
कायां तद्रुपसिद्धये। 
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स्राच्छन्येनाथ तस्िदि 
विधिना भाविना चरेत् ॥१५॥ 

तासां वामादीनां नाडीनां 
(विषुवद्मासरे प्रातदेक्षा बहति नाडिका । 
सायमन्यान्तरा मध्या योगिनां त॒ निजेच्छा ॥' 

इत्याद्युक्तं खारसिकं वाहकारमपेक्षय, यद्वा 
खमहिशेव वक्ष्यमाणेन विधिना तस्सिद्धि वि- 
धाय नादीप्रवाहणं इयदिति तात्पयाथः ॥१५॥ 

अन्न च समय्यादेः सर्वस्य खरशाख्रोक्त एव 

विधि््याय्यः, न लौकिक इव्याह 
यस्य कस्यापि वा श्राद्ध 

गुरुदेवाभितपेणम् । 
सचक्रेष्टि भवेच्छोतो 

नतु स्यात्पाशवो विधिः ॥१६॥ 
प्रो तविध्यभावे पाशवत्वं हेतुः ॥ १६ ॥ 

एवमपि अत्र साधकं बाधकं च. परमाणं 

दशोयितुमाह 
 श्रीमोकुटे तथा चोक्त 

 दिवश्ाखे सतोऽपि यः \ 
४१ 



३२२ श्रीतन्नाठोके । 

प्रयेति वैदिके भ्- 
घण्टावन्न स किचन ॥ ३५७ ॥ 

तथोक्तदेवपूजादि.- 
चक्रयागान्तक्मणा । 

रद्रत्वमेयसो जन्तु- 
भोगान्दिव्यान्समश्रुते ॥ १८ ॥ 

भग्नघण्टावदिति भ्रा हि घण्टा न खं कार्यं 
कुथात्, नापि रोहमिद्युभयभ्रष्टतामेव आसाद्- 
येदिलः । अत एवोक्तं न स किंचनेति ॥१८॥ 

भाविना विधिनेति यदुक्तं, तदेव द्दोयति 

अथ वच्मः स्फुटं श्रीम- 
स्सिद्धये नाडिचारणम् । 

` श्रीसिद्धयोगीश्वरीमतोक्तमेव अन्थमथदा- 
रेण पटति 

या वाहयितुमिष्येत 
नाडी तामेव भावयेत् ॥ १९ ॥ 

भावनातन्मथीभावे 
` सा नाडी वहति स्छटम् । 
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यदा वाहयितुं येष्ठा 
तद्द तेन पाणिना ॥ २०॥ 

आपीड्य कुक्षिं नमये- 
त्सा वहेन्नाडिका क्षणात् । 

येति मात्रादुदेशानुसारं वामाद्यन्यतमा । 
भावयेदिति वहन्तीम् । यद्वेति अयोगिविष- 
यतया ॥ 

एवं नादीषिधिमभिधाय, श्राद्धस्य भोगमो- 
क्षदानहेतुस्वमस्तीत्याह 

एवं श्राद्धमुखेनापि 
भोगमोक्षोभययितिम् ॥ २१॥ 

कुथादिति रिषेनोक्तं 
तत्र तत्र कृपालुना । 

नयु दीक्षेव भोगमोक्षसाधिकेदयुक्तं, तत् 
कथं श्राद्धादयात्मनः चयांमात्रादपि एतस्स्यादि- 
ल्याशङ्याह 

दराक्तिपातोदये जन्तो 
येनोपायेन देरिकः ॥ २२॥ 



३२४ श्रीतत्रारोके । 

करोलयुद्रणं तत्त- 
न्निवाणायास्य कल्पते । 

एतदेव उपपादयति 

उद्धर्ता देवदेवो हि 
स चाचिन्यपरभावकः ॥ २३ ॥ 

उपायं गुरुदीक्षादि- 
हारमात्रेण संश्रयेत् । 

नच इयमसदुपन्ञैव युक्तिः, अपितु आगमो- 
ऽप्येवमिदयाह 

उक्तं श्रीमन्मतङ्ाख्ये 
मुनिप्रश्चादनन्तरम् ॥ २४ ॥ 

तत्न सुनिष्रश्मेव तावदाह 

मुक्तिर्विवेकात्तखानां 
दीक्षातो योगतो यदि । 

चयामात्रात्कथं सा स्या- 
ददतः समसुत्तरम् ॥ २५ ॥ 
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प्रहस्योचे विभुः कस्मा 

दान्तिस्ते परमेशितः । 
सवानुम्राहकत्वं हि 

संसिद्धं दर्यतां किर ॥ २६॥ 
तदुक्त तत्र ` ८ 

शुक्तिविवेकात्तचानां क्मादीनां प्रविचारतः। 
` दीक्षातोऽन्या सुनिर्णीता करियापादकृतास्पदा ॥ 

योगपादोत्थिता सिद्धा वतीया सापि शखते । 
चयोमात्रेण संसिद्धा चतुथी सा कथं मवेत् ॥ 
प्रपत्तव्या शिवन्ञाने छिन्व्वज्ञानाङ्करं मम ॥' 

इति । अत इति प्रश्नानन्तरम् । सममिति 
अनुयणम् । दद्यतामिति नार कस्यचिद्धिभरति- 
पत्तिरिलयथः ॥ ६२ ॥ 

पतदेव द्टान्तोपदशनेनोपपादयति 

प्राप्तमृदयोवविषव्याधि- 
दाख्ादि किरु कारणम् । 

अत्पं वा बहू वा तह- 
दनुध्या सुक्तिकारणम् ॥ २,७॥ 



३२६ श्रीतत्राङोके | 

सुक्त्यथसुपचयन्ते 
बाह्यरिङ्कान्यमूनि तु । 

इति ज्ञाता न सन्देह 
इत्थं कार्यो विपश्चिता ॥ २८॥ 

इयतेव कथं सुक्ति- 
रिति भक्तिं परां श्रयेत् । 

यथाहि आसन्नमरणस भ्रलयो विषादि अल्पं 
वा बहू वा कारणं, साक्षादेतन्न कारणम् ; किंतु 
भोगक्षय एव, तथा मुक्तावपि 

(तेव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम् " (भ०मार०) 

इदयादिदटया शक्तिपातेकलक्षणा अनुध्या भक्ति- 
रेव मुख्यं कारणम् । अमूनि पुनः बाद्यछि- 
द्रानि दीक्षादीनि तथाखादेव उपायमाघ्ररूप- 
तया उपचरितानीलय्थः । अतश्च श्राद्धाया- 
त्मनः चयोमात्रादेव कथं मुक्तिः स्यादिति न 
संशयितव्यम् । किंतु अत्र भक्तिरेव दार्येन 
आश्चरयणीया येनेवं स्यात् । तदुक्तं तत्र 

'एतसि्न्तरे नाथः प्रहस्योबाच मिशवराट् । 
किमत्र कारणं आन्तेरुध्यानविदशैनात् ॥ 
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सवासुग्राहकलं हि संसिद्धं परमेष्टिनः । 
प्ाप्ठकारख चिह्नि दर्यन्तेऽनेकधा यथा ॥ 
विषरुक्शसतपएूवोणि नच तान्यत्र कारणम् । 
मृलयोमोगक्षयाभावात्तदरदन्ापि निथितम्॥ 
अनुध्यानवरवेशाचर्यावाः प्रकरीढृताः । 
युस्यथंषुपचयेन्ते बाह्मलिङ्गान्यमूनि त॒ ॥ 
निपाताघत्स्फुट चिह्व॒भेक्तिरव्यभिचारिणी। 
तया शिप्यख सततमनिवारितवी्थया ॥ 
पुंसः प्रसन्नभावय शिवत्वं व्यक्तिमेति हि " 

इति ॥ 

एतदेव प्रथमार्धनोपरसंहरति 

उक्तः श्राद्विधिभ्रान्ति- 
गरातङ्विमदनः ॥ २९॥ 

इति शिवम् ॥ २९ ॥ 
निखिरुशिवश्चासनोदितवि विधविधानेकनिष्ठया सुधिया । 
निरणायि पश्चि किलाद्धिकं जयस्थेनेतत् ॥ 

इति श्रीतन्रारोकविवेके श्राद्धपमकाशानं नाम पञ्चविर- 

माहिकम् ॥ २५॥ 



अथ 

भरीतत्राखोके । 
श्रीमन्महामादेश्वराचायोभिनवगुप्विरचिते 

श्रीजयरथङकतविवेकाख्यटीकोपेते 
~~ &< ~ 

षड्रामाहिकम् । 

भवति यदिच्छावश्चतः शिवपूजा विश्लाज्छनं विश्वक् | 
विश्वं जयति स सुमनाः प्रपन्नजनमोचने सुमनाः ॥ १॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन दीक्षितविषयां रोष- 
बृत्ति वक्तुमाह 

अथोच्यते रोषवृत्ति- 
जीवताघ्रुपयोगिनी ॥ १ ॥ 

ननु हं | 
दीक्षैव मोचयत्युध्वं शेवं धाम नयत्यपि ॥ 

इव्यादयुक्तया दीक्षामात्रेणेव काताथ्य॑मिति किं 
देषव्च्युपदेरोनेयाशङ्ां गर्भीकरय दीक्षाभेदो- 
क्तिपुरःसरं तसपरयोजनं प्रदशेयति 

दीक्षा बहुप्रकारेयं 
श्राद्ान्ता या प्रकीर्तिता । 
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सा संस्करियाये मोक्षाय 
भोगायापि हयाय वा ॥ २॥ 

एतदेव भरपथयति 

तत्र संस्कारसिद्ये या 
दीक्षा साक्षान्न मोचनीं । 

अनुसंधिवशाया च 
साक्षान्मोक्ी सबीनजिका ॥२॥ 

तयोभथ्या दीक्षिता ये 
तेषामाजीववतैनम् । 

वक्तव्यं पुत्रकादीनां 
तन्मयत्वप्रसिद्ये ॥ ४ ॥ 

तत्र एवं घरकारचतुष्टयमध्यात् या संस्कार- 
निमित्तमुक्ता दीक्षा बुभुश्ुमुमुक्ष॒ताटक्षणाद- 
वुसंधानविशेषात् साधकादेर्भोगस्य प्राधान्येन 
तद्यवहिततात् साक्षान्न मोचनी;, याच पुत्र- 
कादेर्भोगठ्यवधानायोगात् साक्षान्मोक्री मो- 
चिकेदर्भः, साच निर्षीजापि भवेदिति तद्य- 

वच्छेदायोक्तं . सबीजिकेति, नहि निर्वीजायां 
र् 



२३० श्रीतत्रारेके । 

काचित् शेषदृ्तिरस्ति तस्यां सामयस्यापि पा- 
हास्य रोधिततवात् । वक्ष्यति च 

(तौ सांसिद्धिकनिबींजो को वदेच्छेषद्त्तये ।' (१० शो °) 

इति । तया उक्तरूपया दहिपरकारया दीक्षया ये 
पुत्रकादयो दीक्षितास्तेषामाजीवं इत्तिवेक्तव्या 
येनैषां निविश्चमेव संविदेकात्म्यं सिच्येत् ॥ ४॥ 

नु इयं नाम शोषघ्रत्तिरुच्यते यद्धुक्तिमुक्ति- 
निमित्तं नियनैमित्तिकादेरनुष्टानमितिः तदेत- 
त्साधकः पुत्रको वा किमविरषेणेव अनुतिषठन्न 
वेलयाशज््याह 

बुभुक्षोवां सुखक्षोवां 
स्वसंविहुरुदाखतः । 

प्रमाणाया संस्करियाये 
दीक्षा हि गुरुणा ता ॥ ९ ॥ 

ततः स संस्कृतं योग्यं 
ज्ञातवात्मानं सखश्ासने । 

तदुक्तवस्त्वनुष्ठानं 
म ३ 

मुक्त्यं सुत्ये च सेवते ॥ ६ ॥ 
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इह हि युरुणा बुसुक्षोबां मुमुक्षोवां 
श्रिप्रयययमिद ज्ञानं 8 | 

इत्याद्या खसंविद्धरुशाखरटक्षणं प्रमाणम- 
धिक संस्कारसिच्ये या दीक्षा कृता, ततो 
दीक्षातः स बुभुक्षमंमुश्चवां खमास्मानं संस्कत. 
त्वात् खश्चासने भुक्तो मुक्तौ वा योग्यं चज्ञाखा 
खशासनोक्तस्य नियादेरनुष्ठानं सेवते अविदे- 
षेणेव कुयादिदयथंः ॥ ६ ॥ 

ननु एवं खपरामरश यस्य नास्ति, तं भरति 
किं रोषडत्तिवांच्या नवेद्याशङ्खयाह 

आचायंप्रययादेव 
योऽपि स्याद्धुक्तिसुक्तिमार् । 

तत्परव्यृहोदयध्वस्खे 
नृयात्तस्यापि वतेनम् ॥ ७॥ 

एवं युरुपरययवत् खप्रययोऽपि यस्यास्ति; 
तस्यापि एषेव वातेलयाह 

सखसंविहुरुसंवित्त्यो- 
स्तुस्यप्रययमागपि । 



३३२ श्रीतत्रारोके । 

शोषव्रस्या समादेर्य- 
स्तदि्ादिप्रशान्तये ॥ ८ ॥ 

थः पुनरेकान्ततः परमेवापेक्षते नैव वा, तस्य 
किं रोषव््येयाह 

यः सवथा परापेक्ना- 
सुज्जित्वा तु सितो निजात् । 

प्रत्ययाद्योऽपि चाचार्थ- 
प्रययादेव केवरात् ॥ ९॥ 

तो सांसिद्धिकनि्वींजो 
को वदेच्छेषदत्तयें । 

दोषट्ृत्तये इति रोषव्त्ति विधातुमिय्थः ॥ 
ननु ययेवं, तकिमनयोः काष्टकुड्यादिवत 

वत॑नसुत पामरवदित्याराङ्खयाह 

कमात्तन्मयतोपाय- 
गुवेचनरतो तु तो ॥ १५॥ 

तत्रेषां रोषदच्यर्थ 
निखनेमित्तिके धवे । 
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काम्यवजं यतः कामा- . 
शित्रा्ित्राभ्युपायकाः ॥११॥ 

तत्र नियो विधिः सन्ध्या- 
नुष्ठानं देवतात्रने । 

गु्वभिराखसहिते 
पूजा भूतदयेखययम् ॥ १२ ॥ 

नेमित्तिकस्तु स्वेषां 
वेणां पूजनं जपः । 

विरोषवशतः किंच ` 
पवित्रकविधिक्रमः ॥ १३ । 

आचार्यस्य च दीक्षेयं 
बहूमेदा विवेचिता । 

व्याख्यादिकं च तत्तस्या- 
धिकं नेमित्तिकं ध्रुवम् ॥ १४॥ 

तत्रादौ शिष्धावे बृया- 
हुरनिय विधि स्फुटम् । 



३३४ श्रीतत्रारोके । 

तयोग्यतां समारोक्य 
वितताविततात्मनाम् ॥ ३१९ ॥ 

सुख्येतरादिमन्राणां 
वीयेव्याप्यादियोग्यताम् । 

दषा रिष्ये तमेवास्मे 
मूटमन््ं समपयेत् ॥ १६ ॥ 

तन्मयतोपाययुवेचनरताविति खसंविहेवी- 
परामशेनपरत्वात् खणुरुभक्तेश्च । यदुक्तं भाङ् 

ध्यख खतोऽयं सत्तकैः स सर्वत्राधिकारवान् । 
अभिषिक्तः खसंवित्तिदेवीमिदींक्षितथ सः ।' (४।४२) 

इति 
समयाचारपाशं तु निर्वीजायां विश्लोधयेत् । 
दीक्षामात्रेण युक्तिः खाद्धक्या देवे युरो सदा ॥' (१५।३१) 
इति च । कामानां चिच्रसे चित्राभ्युपायत्वं 
हेतु, अत एव नियतनिमित्तत्वाभावादेषामिह 
अनभिधानम् । अधिकमिति पुत्रकादेस्तत्रान- 
धिकारात् । तदयोग्यतां समारोक्येति योग्ये 
हि शिष्ये विततो विधिरुपदेष्टव्यो मुख्यो वा 
मन्रः समप्यः, अन्यस्तु अन्यथेति ॥ १६ ॥ 



२३६ श्रीतत्राङोके । 

® 0 

निर्थच्र इति निर्विकद्पः । अन्य इति असु- 
ख्यस्य मच्रस्य । साधकस्येति इृत्ततदीक्षस्य । 
साधकीभाविन इति भावितदीक्षस्य । युणमूत 
इति अवितते 1 तत्रेति एवं सारविष्याचरणे । 
उ्वैशासन इति जिककुखादो ॥ २० ॥ 

एतदेव उपपादयति 

मन्ना वणात्मकास्ते च 
परामशांतमकाः सच । 

गुरुसंविदभिन्नश्े- | 
त्संकरामेव्सा ततः शिर ॥२१॥ 

सिपिखितस्तु यो मच्रो 
निवीयः सोऽत्र कल्पितः । 

संकेतबरतो नास्य 
पुस्तकात्प्रथते महः ॥ २२॥ 

सचेति परामशः । सेति परामशेमयी युरु- 
संवित् । तत इति यरुतः । निरवीय इति परा- 
मरोकत्वाभावात् । सहि संविदभिन्न एव भ- 
वेदिति भावः ॥ २२॥ .. 
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ननु पुस्तकात् मच्रवीथांकथने किं प्रमाण- 
मियाराज्खयाह 

 पुस्तकाधीतविधाश्चे- 
त्युक्तं सिद्धामते ततः । 

एवं मन्राणां वीय एव भरवन्धः कार्य 
इति अत्र तात्पयेम् ॥ 

अत एव आहं 

ये तु पुस्तकर्भ्धेऽपि 
मच्रे वीर्य प्रजानते ॥ २२॥ 

ते भेरवीयसंस्काराः 
प्रोक्ताः सांसिदिका इति । 

इति ज्ञाता गुरुः सम्यक् 
परमानन्दघूणितः ॥ २४॥ 

तादो तादधरो धाभि 
पूजयित्वा विधिं चरेत् । 

तादृशे तादृशे धाश्नीति योग्प्रिष्योचित 
इत्यथः ॥ 

४३ 
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युिपरेण च अत्र य॒रुणा भाव्यमिलाह 

यथान्यरिष्यानुष्ठानं 
नान्यरिष्येण बुध्यते ॥२५॥ 

तथा कुयादुस्यपि- 
हानिरदोषवती यतः । 

देवीनां त्रितयं शुदं 
यदा यामख्योगतः ॥२६॥ 

देवीमेकामथो श्ुदां 
वदेद्दा यामरास्मिकाम् । 

तत्र मनर स्फुटं वक्रा- 
दुरुणोपां्यु चोदितम् ॥२.७॥ 

अवधायौ भ्ररत्तेस्त- 
मभ्यस्येन्मनसा सख्यम् । 

ततः सुशिक्षितां यान- 
देहान्तःद्योधनत्रयीम् ॥२८॥ 

` न्यासं ध्यानं जपं सुद्धा 
पूजां कुयोखयलतः । 
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दोषवतीति यद्भिषायेणेव 
गोपनात्पिद्धिमायाति ०००७०००० ७०००७००७ ७००७ | । 

इत्यादि अन्यत्रोक्तम् । शुद्ध केवलम् । स्फुटं 
सराब्दम् । यदुक्तम् 
आत्मना भ्रूथते यस्तु तदपां विजानते । 
परे रण्वन्ति यं देवि सशब्दः स उदाहतः ॥' (ख० २।१४७) 

इति । आ पद्त्तरिति अनुष्ठानारम्भकाठं या- 
(+ (>, 

वदिलयथंः । सुशि्षितामिति पञथदशाहिकोक्त- 
युक्तया ॥ 

(> „0 (९ 

इदानीं निदविधि शिक्षयति 

तत्र प्रभाते संबुध्य 
खेष्टां प्राग्देवतां स्मरेत् ॥२९॥ 

कृतावर्यककतव्यः 
श्दो भूत्वा ततो ग्रहम् । 

आश्रिलयोत्तरदिग्वक्रः 
सयानदेहान्तरत्रये ॥ २० ॥ 

श्यदि विधाय मनच्राणां 
यथास्थानं निवेशनम् । 



३७० श्रीतत्रारोके । 

सुद्राप्रदशंनं ध्यानं 
भेदाभेदस्ररूपतः ॥ २१ ॥ 

देहाघ्चधीव्योममूषु 
मनसा तत्र चाचनम् । 

जपं चात्र यथाराक्ति 
देवायेतन्निवेदनम् ॥ ३२॥ 

तन्मयीभावसिद्यर्थ 
प्रतिसन्ध्यं समाचरेत् । 

अन्ये तु प्रागुदक्पश्चा- 
दशदिक्षु चतुष्टयीम् ॥३२॥ 

सन्भ्यानामाहुरेतच 
तान्रिकीयं ननो मतम् । 

खमतेन पुनराह 

यासो काराधिकारे प्राक् 
सन्ध्या षोक्ता चतुष्टयी ॥३०] 

तामेवान्तः समाधाय 
सान्ध्यं विधिसुपाचरेत् । 
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सन्ध्याचतुष्टयीकृलय- 
मेकस्यामथवा रि्युः ॥ ३५॥ 

कुयार्स्वाध्यायविज्ञान- 
गुरुकृलयादितत्परः । 

एकस्यामिति अन्यथाहि अस्य .खाभ्याया- 
दिषिप्रखोपो भवेदिति भावः॥ 

नयु कथं सन्ध्याचवुष्टयाुष्ठयं कमं एकस्या- 
मेव सन्ध्यायां क्रियमाणे पिप्रति यायादिः 
दयाश्ङ्खयाह 

सन्ध्याध्यानोदितानन्त- 
 तन्मयीभावयुक्तितः ॥ २६॥ 

तस्संस्कारवनश्चास्सवं 
कारुं स्यात्तन्मयो ह्यसो । 

ततो यथेष्टकारेऽपतो 
पूजां पुष्पासवादिभिः ॥ ३७॥ 

सण्डिखदो रि्युः कुया 
` दहिभवायनुरूपतः ॥ 



२४२ श्रीतश्रारोके । 

सुदुः सन्विधि सवं 
कृतवान्तरजपान्तकम् ॥ २८ ॥ 

अधंपात्रं पुरा यद- 
दिधाय खेष्टमन्वतः। 

तेन खण्डिरपुष्पादि 
सर्वं संपरोक्षयेहधः ॥ ३९ ॥ 

ततस्तत्रैव संकरप्य 
हारासनगुरुक्रमम् । 

पूजयेच्छिवताविष्ठः 
खदेहाचौपुरःसरम् ॥ ५० ॥ 

ततस्तत्स्थण्डिटं वीध्र- 
व्योभस्फरिकनिमंरम् । 

बोधात्मकं समारोक्य 
तत्र खं देवतागणम् ॥ ९१ ॥ 

प्रतिषिम्बतया परये- 
हिम्बत्वेन च बोधतः । 
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एतदावाहनं सुख्यं 
व्यजनान्मरुतामिव ॥ ४२॥ 

तत इति सन्ध्याद्यनुष्ठानानन्तरम् । स्थ- 
ण्डिखादावित्यनेन स्थाण्डिङी निदार्चति ष- 
ऋन्तम् । आन्तरेखनेन मनोथागमङ्ृला बा- 
द्ययागादावधिकार एव न भवेदिति कटाक्षि. 
तम्। पुरेति पञ्चदशाहिकादो। वीधं बिमलम्। 
तत्रेति बोधा्मके स्थण्डिङे । खमिति आरि 
राधयिषितम् ! बोध एव हि बहिः प्रतिफलि- 
तस्तथा तथा उच्छछित इस्युक्तं बिम्बस्वेनेति 
पतिविम्बतयेति च ! एतदिति प्रतिषिम्बभा- 
वास्मतथा दरोनम् ॥ ४२ ॥ 

दष्ान्तमेव विभस्य दशेयति 
सर्वगोऽपि मरूयद- 

ब्यजनेनोपजीवितः । 
अथङ्रत्सर्वगं मन्व- 

चक्रं रूटेस्तथा भवेत् ॥ ४२ ॥ 
चतुष्कपञ्चारिकया 

तदेतत्तखसुच्यते । 
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कः क 

रूढेरिति स्थण्डिखादावेवंप्ररोहादिव्य्थः । 
तथेति अथेङ्कत् । चतुष्कपञाशिकेति ख्या 
दिषमेयचुष्ठयाभिधायिना एवंपरिमाणेन य- 
न्थविदोषेणेद्थः ॥ 

न केवरमेतदश्ेवोक्त, यावदन्यत्रापीदयाह 

श्रीनिमयादशाखे च 
तदेतदिभुनोदितम् ॥ ७९ ॥ 

तदेव अर्थद्रारेण आह 

देषः सवंगतो देष 
निमयांदः कथं हिवः । 

आवाह्यते क्नम्यते वे. 
स्येवपृष्टोऽनवीहिभुः ॥ ५॥ 

वासनावाह्यते देवि 
वासना च विसृज्यते । 

परमार्थेन देवस्य 
नावाहनविसजने ॥ ५६ ॥ 

निभेर्याद इति नियच्रणः खतच्र इति यावत्॥ 
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वासनात्मकलमेव अचर दर्शयति 

आवाहितो मया देवः 
स्थण्डिरे च प्रतिष्ठितः । 

पूजितः तुत इवं 
हृष्ट देवं विक्षजयेत् ॥ 9७॥ 

प्राणिनामप्रवुद्धानां 
सन्तोषजननाय वे । 

आवाहनादिकं तेषां 
प्रवृत्तिः कथमन्यथा ॥ ४८ ॥ 

काटेन तु विजानन्ति 
प्रदत्ताः पतिरासने । 

अनुक्रमेण देवस्य 
प्राप्ति युवनपूविकाम् ॥ ४९ ॥ 

ज्ञानदीपदयुतिध्वस्त- 
समस्ताज्ञानसञ्चयाः । 

कुतो वानीयते देवः 
कुत्र वा नीयतेऽपि सः ॥९५०॥ 
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स्थुखसष्ष्मादिभेदेन 
स हि सर्वत्र संस्थितः 

मुवनप्रविकामिति 
०००००००५ मते युवनमभर्तरि ॥ (मृ० त° ) 

इत्याद्॒क्तयोजनिकावलात् तत्तत्तच्चथुवनासा- 
दनप्रश्ियास्मिकामिलयथंः ॥ 

आवाहनानन्तरकतेव्यसुपदे ्टुमाह 
आवाहित मन्रगणे 

पुष्पासवनिवेदनेः ॥ ५१ ॥ 
धूपश्च तपण कय 

श्रदाभक्तविखोचितेः 
दीप्तानां शक्तिनादादि. 

मच्राणामासवः पटः ॥ <२ ॥ 
रतः नक् तवण वश्वत् 

पुष्पधुपादिविस्तरेः । 
ननु आवाहनानन्तर्येण तर्पणमेव कार्थमि- 

यत्र किं परमाणमिदाश्चङ्याह 
आगतस्य तु मनस्य 

न कुयात्तपणं यदि ॥ ५३ ॥ 
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हरत्यधशरीरं स 
इत्युक्तं किर शम्भुना । 

ननु इह तपणारथं द्रव्यादि उषिष्ट, पूजादि 
पुनः कतरेण कायमिदयारा ज््याह 

यद्यदेवास्य मनसि 
विकासितवं परयच्छति ॥ ५४ ॥ 

तेनेव कुर्यात्पूजां स 
इति राम्भोविनिश्वयः । 

ननु ययेवं, तत्कथं शान्तिपुषयादो दव्य- 
नियमः सर्वत्रेवोक्त इव्याश ङ्याह 

साधकानां बुमुुणां 
विधिनियतियन्नितः ॥ ५९५ ॥ 

सुसक्नृणां तत््वविदां 
स एव तु निरगरः । 

ननु एवं विधिषिशेषे अच्र किं निमित्तमि- 
लयाराज्ञ्गह् 

कार्य ं विशेषमाधिलसु- 
विशिषं कारणं स्पुरत् ॥५६॥ 
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रक्तकपासतूलेच्छ- 
स्तुल्यतद्वीजपुञ्जवत् । 

सन्ति भोगे विरोषाश्च 
विचित्राः कारणेरिताः ॥ «७॥ 

तल्येति रक्तमेव ॥ ५७ ॥ 
मोक्षे पुनः कथिद्धिशेषो नास्तीलयाह 

देाकारालसन्धान- 
गुणद्रन्यक्रियादिभिः। 

सखल्पा क्रिया भूयसी वा 
हृदयाहाददायिभिः ॥ ५८ ॥ 

बाह्यः संकस्पजेबापि 
कारकेः परिकरिपिता । 

सुसुक्षोन विषाय 
नेःश्रेयसविधि प्रति ॥ ५९ ॥ 

॥ ननु कथं नाम अत्र खल्पा भूयसी वा 
श्रिया विशेषमाधातुं नोत्सहते इलयाशङ्याह् 

नहि बह्यणि शसन्ति 
बाहुस्याल्पतदुदेशाः। 
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ननु विचित्रैः कारणेः परिकरप्यमानापि 
क्रिया यदि अत्र न विरोषमाधत्ते, तककिमेषां षा- 
धान्येन हृदयाहाददायित्वमुक्त मियाशङ्याह 

चितः सखातन्यसारव्वात् 
तस्यानन्द्घनलतः; ॥ ० ॥ 

क्रिया स्यात्तन्मयीमूत्ये 
हदयाह्मददायिमेः 

तस्येति खातन्र्यस्य ॥ 

अत एव एषां चिदानन्दघनमेव रूपं पूजा- 
योग्यमिदयाह् 

रिवाभेदभराद्धाव- 
वगः श्योतति यं रसम् ॥६१॥ 

तमेव परमे धाचि 
पूजनायापयेद्ुधः । 

पतच मयेव अन्यत्र वितयोक्तमिल्याह 

स्तोत्रेषु बहुधा चेत- 
न्मया प्रोक्तं निजाङ्िके ॥६२॥ 



३५५० श्रीतन्रारोके । 

एतदेवोचिय दरयति 
अधिदय्य पारमाथिक- 

भावप्रसरपकारामुट्धसति । 
या परमाख्तदक् तां 

तयाचयन्ते रहस्यविदः ॥६३॥ 
कृत्वाधारधरां चमस्कृतिरस- 

प्रोक्षाक्षणक्षाङिता- 
मात्तैमानसतः सखभावकुसुमेः 

स्ामोदसन्दोहिभिः । 
आनन्दाग्रतनिभरस्वहदया- 

नघाघेपात्रक्रमात् 
तवां देव्या सह देहदेवसदने 

देवाचयेऽहर्निश्म् ॥ ६० ॥ 
नानास्रादरसामिमां त्रिजगतीं 

हचक्रयन्रापिता- 
मूध्वाभ्यस्तविवेकगोरवभरा- 

निष्पीञ्य निःष्यन्दितम् । 
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यत्संवित्परमाम्तं मृतिजरा- 
जन्मापहं जुम्भते 

तेन तवां हविषा परेण परमे 
संतपयेऽहर्निशम् ॥ ६९५ ॥ 

इति छोकत्रयोपात्त- 
मथेमन्त्विंभावयन् । 

येन केनापि भावेन 
तपेयेदेवतागणम् ॥ ६६॥ 

मुद्रां प्रदशेयेत्पश्चा- 
न्मनसा वापि योगतः । 

वचसा मन्रयोगेन 
वपुषा संनिवेररातः ॥ ६७ ॥ 

करत्वा जपं ततः सवं 
देवताये समपेयेत् । 

तवोक्तं कतेतात्ख- 
निरूपणविधो पुरा ॥ ६८ ॥ 

न 



३५५२ श्रीतश्रारोके । 

ततो विस्जंनं कार्यं 
बोधेकात्म्यप्रयोगतः । 

कृत्वा वा वह्भिगां मच्र- 
तिं प्रोक्तविधानतः॥ ६९॥ 

हारपीठगुरुबात- 
समर्पितनिवेदनात् । 

कतेऽन्यत्खयमश्चीया- 
दगाधेऽम्भस्यथ क्षिपेत् ॥७०॥ 

तयेति परमास्रतदरा । आधायेऽ जन्मा- 
धारः । यत्रेयादिना अन्न रोकिकशथाञिकवु- 
्तान्तोऽपिं कटाक्षितः । एतच पाग्डयाख्ययेव 
गताथमिति नेह पातिपयेन व्याख्यातम् । 
शो कत्रयोपात्तमथमिति परसंविद्दिभान्तिलक्ष- 
णम् । पुरेति नवमन्रयोदशचाहिकादो । अन्य- 
दिति मुख्यम् ॥ ७० ॥ 

अस्य अगाघाम्भःप्रक्षेपणकारणमाह 

प्राणिनो जर्जाः पुव 
दीक्षिताः शम्भुना स्वयम् । 
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विधिना भाविना श्रीम. 
न्मीननाथावतारिणा ॥७१॥ 

भाविनेति एकान्नत्रिरादहिकादो वक्ष्यमाणेन ॥ 
अन्यभक्षणेन दोष इव्याह 

माजोरमूषिकायेय- 
ददीक्षश्चापि मक्षितम् । 

तच्छङ्ातङ्दानेन 
व्याधये नरकाय च ॥ ७२॥ 

तदुक्त 

शुक्तोज्श्ितं हि यचाननषुच्छिषटं गुर्देषयोः । 
रकषेननिक्षेपवन्नि्यं न देयं यख कष्यचित् ॥ 
गे चाभ्रो जके क्पे प्र्िपेसखयतास्मवान् । 
अदीश्ितेयेदा शुक्तं मन्रसिदधिरविनरयति ॥ 
अभक्तैस्तस्करमयं लोकिको यदि भक्षयेत् । 
वैकस्य जायते तख दुःखितोञन्येथ पिभिः ॥ 
मकरः पुत्रनाशः खान्मेषेस्तनयनान्चनम् । 
वानरेषेन्धनं देवि टीदं बा यदि वा भवेत् ॥ 
खयोष्टयोरेब दारि शुकः शोकविवधनम् । 
सुषसोभाग्यनाक्चः खाद्वीदे मकेटवाजिभिः ॥ 



३५५४ श्रीतत्रारोके । 

बिडाङेन विशीदं खाञ्चाधिराश् प्रवर्तते । 
कठः शारिकाभिथ करविङ्कविशेषतः ॥ 
काके विदेशगमनं चिद्या मरणं भवेत् । 
आयुषोऽपि भवेद्रानिरन्दुरो यदि भक्षयेत् ॥ 
सारमेयो यदा यङ्क तदा व्याधिसमुद्धबः । 
गोभिर्विहेषणं जायेजम्बुकेभ्यो धुवं वधः ॥ 
व्यभिचारस्तु दाराणां थराहो यदि भक्षयेत् । 
चोरेभ्यस्तु भयं जयेन्नङकरप्तु यदा स्पृशेत् ॥ 
दुष्टमाजुषथोषिद्धिनासिकेशपयुञ्यते । 
तदा दुःखानि सबाणि प्रा्ठवस्त्यपि साधकाः ।/ 

इति ॥ ७२॥ 

नु अन्र दीक्षितादीक्षितविभागो नाम बि- 
कट्पः, सच निर्विंकस्पानां ज्ञानिनां न न्याय्य 

इति कथमविरोषेणेवेतदक्तमियाशङ्कखय आहं 

अतस्तचविदा ध्वस्त- 
राङ्ातङ्गोऽपि पण्डितः । 

प्रकटं नेदं कुया- 
टोकानुयहबाञ्छया ॥ ७३ ॥ 
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अत इति माजोरादिभक्षणस्य एवं प्रयवा- 
यहेतुस्वात् । विदेति ज्ञानम् । भरकटमिति यथा 
न कश्चिदपि एवं प्दरयेदिदयथः । तथाते 
हि सषिकद्पोऽपि खोक एवमादभ्यादिति शा- 
ल्रीयो विधिरुत्सीदेत् । यद्वा अयं ज्ञानिनं 
प्रति विचिकित्सते शाखविरुद्धमनेन अनुष्टित- 
मिति ॥ ७३ ॥ 

नच एतन्निमूलमेव उक्तमिलयाह 

श्रीपन्मतमहाहाखे 
तदुक्तं विभुना खयम् । 

तदेव आह 
स्वयं तु रङ्गसङ्गोच- 

निष्कासनपरायणः ॥ ७४ ॥ 
भवेत्तथा यथान्येषां 

द्धा नो मनसि स्फुरेत् । 
भाजयित्वा ततः ज्ञानं 

पुष्पेणाथ प्रपूजयेत् ॥ ७९५ ॥ 



३५५६ श्रीतत्रारोके | 

पुष्पादि सवं तत्स्थं त- 
द्गाधाम्भसि निक्षिपेत् ॥ 

तत इति नैवेयभक्षणायनन्तरम् ॥ 

 आहिकाथमेवोपसंहरति 

उक्तः स्थण्डिख्यागोऽयं 
नियकमंणि शम्भुना ॥ ७६॥ 

इति शिवम् ॥ ७६ ॥ 

श्रीमहुरपसादासादितपूजासतखसुहितमतिः ! 
पडरिमाह्िकमिदं व्याचक्रे जयरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके खण्डिर्पूजापकाशनं नाम 
षडशमाहिकम् ॥ २६॥ 



अय 

श्रीतब्रारोके । 
नन्ति किय 

भ्रीमन्महामाहेभ्वयचा्याभिनवगुश्चविर चिते 
भ्रीज्यरथकृतबिवेकाख्यरीकोपेते 

पि कमक 

सप्तविदातितममाद्किकम् ¦ 

देवं चक्तव्योमग्रन्थिगमाधारनाथमजम् । 
अपि प्रसंिदरढैः स्प्हणीं स्परहणमसि नतः ॥ 

इदानीं हवितीयार्धेन निदयावरोषरूपां लिङ्ञचां 
वक्तुमाह 

अथोच्यते छिद्धपूजा 
सूचिता माखिनीमते ॥ 9 ॥ 

सूचितेति 
धयजेदाध्यात्मिकं लिङ्ग त |) ( । 4 <| ३ भ 

इयादिना ॥ १ ॥ 



३५८ श्रीतत्रालोके | 

नलु अत्र कस्मािङ्गप्रूनायाः साक्षादेव न 
आभ्वन ईतामदयश्चज््य आहू 

एतेषामूर््वशाखोक्त- 
मन्राणां न प्रतिष्ठितम् । 

बहिष्कुयांत्ततो येते 
रहस्यत्वेन सिद्धिदाः ॥ २॥ 

ननु एषां बहिःप्रतिष्ठया फ स्यादिलया- 
शङ्गय आह 

 स्रवीयानन्दमाहारम्य- 
प्रवेशवराराटिनीम् । 

ये सिद्धि ददते तेषां 
बाह्यत्वं रूपविच्युतिः ॥ २ ॥ 

® (५ 

निमित्तान्तरमण्यत्रास्तीदयाह 

किंच चोक्तं समावेश- 
परणं मोक्रात्मकः शिषः । 

भोगटखम्पव्यभाग्भोग- | 
विच्छेदे निमरहास्मकः ॥ ® ॥ 
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नयु निथ्हात्मकलेन अस्य किं स्यादिया- 
राज्य आह 

शान्तखन्यक्नियोद्ध॒त- 
जिघत्साव्रृहितं वपुः । 

स्ये प्रतिष्ठितं येन 
सोऽस्याभोगे विनर्यति ॥ ५॥ 

स इति खयंप्रतिष्ठाता ॥ ५॥ 

नच एतदुक्तिमात्रशषरणमेषे दाहं 

उक्तं ज्ञानोत्तरायां च 
तदेतत्परसे्िना । 

रिवो यागप्रियो यसा- 
दिरोषान्मातृमध्यगः॥ ६ ॥ 

तस्माद्रहस्यश्ाखेषु 
ये मच्रास्तान्बुधो बहिः । 

न प्रतिष्ठापयेजातु 
विरोषाद्यक्तरूपिणः ॥ ७ ॥ 



३६० श्रीतप्रारोके । 

प्रतिष्ठान्यत्र योदिता 
सात्र शाखेषु नो कायां 

कायां साधारणी पुनः॥ ८ ॥ 
अत एवेति बहिःपतिष्टानिषधात् । अन्य. 

वरेति. श्रीस्रस्युञ्जयादो । यदुक्त 
श्रतिष्ठा वापि कर्तव्या दग्धपिण्डे ्मन्ञानके ॥' 

इति । साधारणीति नेत्रमन्रादिना ॥ ८ ॥ 
एवमसदशेने बहिःस्थिरपतिष्टानिषेधात् 

चदेव कार्येयाह 

आ तन्मयववसंसिद- 
रा चाभीषएटफलरोदयात् । 

पुत्रकः साधको व्यक्त 
मग्यक्तं वा समाश्रयेत् ॥ ९॥ 

प्रतिमा च अचर युत्रकादिभिः किं खयमेव 
कायां न वेदयाशङ्ख्य आह् 

पुत्रकेगुररभ्यथ्यः 
साधकस्तु स्वथं विदन् । 
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यदि तस्स्थापयेन्नो चे- 
तेनाप्यर्थ्यो गुरुभवेत् ॥ १० ॥ 

गुरुश्चात्र निरोधाख्ये 
कार इत्थं विभो वदेत् । 

जीवल्यसिन्फडान्तं ठं 
तिष्ठेजीवावधीति वा ॥ ११॥ 

रिकं च बाणं वा 
रजं वाथ मोक्तिकम् । 

पोष्पमान्नमथो वाखं 
गन्धद्रव्यकरृतं च वा ॥ १२॥ 

नतु पाषाणजं लिद्घ 
शिस्प्युस्थं परिकर्पयेत् । 

धातूत्थं च सुवर्णोत्थ- 
वजैमन्यदिवजयेत् ॥ १३ ॥ 

न चात्र लिङ्कमानादि 
कचिद्प्युपयुभ्यते । 

४६ 



३६२ श्रीतत्राोके । 

उदारवीर्येमन्नेय- 
द्वासितं फर्द् हि तत् ॥ १४ ॥ 

तस्यापि स्थण्डिखादुक्त- 
विधिना खदिमाचरेत् । 

मच्रापंणं तथेव स्या- 
तनिरोधस्तृक्तथुक्तितः ॥ १९ ॥ 

असो च तपणं मूरि- 
विरोषादक्षिणा गुरोः । 

दीनादितरप्तिविभवा- 
याग इतयधिको विधिः ॥१६॥ 

सर्वेष्वभ्यक्तरिङ्षु 
प्रधानं स्यादकल्पितम् । 

तथा च तत्र तत्रोक्त 
रक्षणे पारमेश्वरे ॥ १७ ॥ 

सूत्रे पात्रे ध्वजे वसे 
सखयम्भूबाणपूजिते । 
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नदीप्रस्वणोस्थे च 
नाङ्गनं नापि कल्पना ॥१८] 

पीटप्रसादमन्नादा- 
 वेखादिनियमो नच । 

व्यक्तं वा चित्रपुस्तादो 
देवदारुद्चवणेजम् ॥ १९॥ 

अथ दीक्षितसच्छिरिपि- 

कृतं खापयते गुरुः । 
अथवा रक्षणोपेत- 

मूधतव्कपराभ्ितम् ॥ २०॥ 
पड्धिचक्रकशुरखान- 

विधिना तूरमाश्चरयेत् । 
तछटक्षणं ववे श्रीम 

विपचुराखे निरूपितम् ॥२१॥ 

तरे योगः सदा शस्तः 

सिद्धिदो दोषवनिते । 



, ३६४ श्रीतत्रारोके । 

स्थापयेदिति खयमेव । नो चेदिति खथम- 
~ 0 

ज्ञते सतीदयथंः। अस्िन्निति साधके पुत्रके वा। 
फटान्तं जीवावधीति वा । यदुक्तम् 

५. 

(आ तन्मयत्वक्ष 
® सिद्धेरा चाभीष्फलोदयात् ॥ 

इति । वाचख्रमिति वचखादावेव कतसंनिवेशम् । 

नतु पाषाणजमिति तद्धि स्थिरघतिष्टायां यो- 
ग्यमिलयाकरूतम् । अन्यद्विवजयेदिति तेन सो- 
वणैमेव कायेमिलयथः । नात्र शिद्गमानायुप- 
युज्यते इति, यदभिप्रायेणेव 

शसिद्धेः संस्थापितानां तु न मानादि विचारयेत् ॥' 

इदयादि उक्तम् । तस्येति छिङ्गस्य । उक्तेति 

(जीवल्यसिन्फरान्तं तवं तिष्े्जीवावधीति वा । 

क क 

इति । भूरितिदोषादिति नतु विरोषमात्नात् ¦ 
अधिक इति निलयात् । सूत्र इति अक्षसूत्र । 
पात्र इति महति । ध्वज इति खटङ्गादो । 
वख इति यागार्थं परिकद्पिते। मूर्धेलयखण्डम् । 
चक्रकेत्यावतेक्रमेण । तदेव पठति तूर इत्यादि ॥ 
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दोषानेव अभिधत्ते 
९.९८ न्स र 

जाटकेजजरे र 
दन्तेरूनाधिकै रुजा ॥ २२॥ 

युक्ते च त्रे हानिः स्यात् 
तद्ीने याग उत्तमः । 

काम्य एव भवेत्तूर- 
मिति केचिस्प्पेदिरे ॥ २३॥ 

जारकैरिति नवोद्धिननेः सृूष्ष्मभरायेः। जजर 
रिति तैरेव चिरोद्धिन्ेः। उनाधिकेरिति दा 
तिंरातः। सुजेति ्दादिरूपया । तद्धीन इति 
जाङकादिरहिते । केचिदिति प्राच्याः ॥ २३॥ 

सर्म तमाह 

गुरवस्तु विधो काम्ये 
यज्ञादोषांस्यजेदिति । 

व्याचक्षते पिचुप्रोक्तं 
न निलये कमेणीलयदः ॥ २४ ॥ 



२६६ श्रीतत्रारोके । 

श्रीसिदातन्न उक्तं च 
तूररक्षणसुत्तमम् । 

एकादिकचतुष्खण्ड 

गोसुखे पूणचन्द्रके ॥ २५ ॥ 
पद्यमगोरोचनासुक्ता- 

नीरस्फएटिकसंनिमे । 
एकादिपञ्चसद्रन्ध- 

विद्यारेखान्विते श्युमे ॥ २६ ॥ 
न रुक्षवकशकट- 

दीघनिभ्नसविन्दुके । 
श्क्ष्णया वज्रसूच्यात्र 

स्फुटं देवीगणान्वितम् ॥ २७॥ 

सवं समाटिखेस्पूञ्यं 
सवांवयवसुन्दरम् । 

गोमुखेति आकारसाहदयाय, पञ्यलयादि च 
वणेसाहद्रयाय उपात्तम् । सद्रन्धेति अन्न 
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रन्धाणां सचं मव्यादिनिगेमनहेतुतभावात् । 
विग्येति चतुदंश्च । यदुक्तं तत्र 

आदो तावस्परीक्षेत कषां रक्षणान्वितम् । 
एकखण्डे द्विखण्डे वा भरिखण्डे बा सुशोभने । 
चतुष्वण्डे गोपुखे वा पणं चन््रसमप्रमे । 
पद्मामे रोचनामे बा नीरामे मोक्तिकप्रमे ॥ 
प्रवालामेन्द्रनीरमे शद्धस्फटिकसंनिमे । 

विचारेखासमायुक्ते एकरन्धे द्विरन्ध्के ॥ 
त्रिचतुष्पश्चके बाथ कर्तव्यं छभरक्षणम् । 
हक्षे जजेरिते शूरे थक्रे दीपे इशोदरि ॥ 
बिन्दुभिः खचिते निभ्ने न कदाचित् कृतिं इर । 
ज्ञात्वा रक्षणसंशुद्धं कपारं सावंकामिकम् ॥ 
त्र चोर्ध्वपुटे कायो प्रतिमा या मनःखिता । 
तु्यांशे तु कृते कषेत्रे तदन्ते इत्तमारिखित् ॥ 
वृत्तान्ते तु पुनश पुनर्मध्यं त्रिमागिकम् । 
तख मध्ये पुनः पञ्च ज्ञास्वा चक्रे यथा तथा ॥ 
मध्ये देवीं च वा देवं योशिनीभिः परीतम् । 
श्ष्णया वजद्रच्या च कायो चैवाङ्गकखना ॥' 

इलयादि बहप्रकारम् ॥ 



३६८ श्रौतत्रारोके । 

एतदेवं अन्यत्रापि अतिदिशति 

एतदेवानसतैव्य- 
मघेपात्रेऽपि रक्षणम् ॥ २८ ॥ 

तथाच आगमोऽप्येवमिदयाहं 

श्रीब्रह्मयामटेऽप्युक्तं 
पात्रं गोसुखघुत्तमम् । 

गजकू्मतरं कुम्म- 
वृत्तराक्तिकजाङरति ॥ २९॥ 

दाक्तिकजं द्यम् ॥ २९ ॥ 

एवं लिङ्गखरूपं बहूधा व्यास्याय अक्षसूत्रं 
निरूपयति 

अक्षसूत्रमथो कुया- 
तत्रेवाभ्यचेयेत्कमम् । 

वीरधातुनखोद्धूत- 
सुक्तारतरसुवणजम् ॥ २० ॥ 

अक्षसूत्र कमोल्कृषटं 
रोद्राक्षं वा विशेषतः । 
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रातं तिथ्युत्तरं यद्या 
साष्टं यदा तदधेकम् ॥ ३१ ॥ 

तदधं वाथ पञ्चा 
युक्तं तत्परिकस्पयेत् । 

वीरधातुमहाशह्ः । जरोदतं पद्माक्षम् । 
तिथयः पञ्चदश । तदधं चतुष्पथाशत् । तदर्ध 
सत्तावद्यतः ॥ 

अनैव उथा्षिं दरोयति 

वक्राणि पञ्च चिस्स्पन्द्- 
ज्ञानेच्छाङृतिसंगतेः ॥ ३२ ॥ 

पञ्चधादयन्तगं चेक्य- 
मिव्युपान्त्याक्षगो विधिः 

दाक्तितदस्रभेदेन 
तत्र दैरूप्यसुच्यते ॥ ३२ ॥ 

ततो हिगुणमाने तु 
हिशूपं न्यास्माचरत् । 

९9 
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ततोऽपि दिगुणे खष्ठि- 
संहतिदितयेन तम् ॥ ३९ ॥ 

मात्रकां माङिनीं वाथ 
न्यस्येत्खदशारसंमिते । 

उत्तमे तु हयीं न्यस्ये- 
व्यस्य पूवं भरचोदितान् ॥३५९॥ 

दीक्षायां सुख्यतो मनना 
स्तान्पञ्चदश देशिकः । 

यदि वा तच्वभुवन- 
कलामच्रपदाणेजेः ॥ ३६ ॥ 

संख्यामेदेः कृते सूत्र 
तं ते न्यासं गुरुश्वरेत् । 

कृत्वाक्षसूत्रं तस्यापि 
सवे खण्डिख्वद्धबेत् ॥ ३७ ॥ 

पूजितेन च तेनेव 
जपं कुयादतन्दितः । 
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विधिरूक्तस्तयं श्रीम- 
न्माछिनीविजयोत्तरे ॥ ३८ ॥ 

चक्रवद्भमयननेत- 
यहक्ति स जपो भवेत् । 

यदीक्षते जुदोयेत- 
दोधाभो संप्रवेशानात् ॥ ३९॥ 

पञ्चधेति वक्रपथचकस्य विदादिशक्तिपञथचकेन 

यणनात् पञ्चविशतिमेवतीलयथेः । एेक्यमिति 

उपाथ्यतीतमेकं रूपमिलय्थः । तद्धि दिविध 

मादावुपाधीनामनुह्ासात् अन्ते च उपाधीनां 

पररमयोगत इति । एवं सपविरातिः। उपा- 

न्येति पञथादादक्ास्मनोऽन्तयस्य अश्षसूत्रस्य 

समीपवर्तित्वात् । तत्रेति सत्तविंशतो । द्ियुण- 

माने इति चलुष्पारादारमनि । दिरूपमिति 

शक्तिशक्तिमदास्मकम् । ततोऽपि द्विणे इति 

अषटोत्तरशतात्मनि । खदरेति पाशात् । उत्तमे 



३७२ श्रीतत्रारोके । 

इति पञथचदशोत्तररातात्मनि । दइयीभिति मा- 
तकामालिनीरूपाम् । पूर्वमिति सप्तदशाहिके । 
यदुक्तं तत्र 

(पिवन्याचष्टकं चाच्लादिकं षद परा तथा ।' (४०) 

इति, पञथदश एते स्युरिति । यदि वेति 
पक्षान्तरे । उक्त इति एकान्नविशे पटले । य 
दुक्तं तत्र 

(तदानेन विधानेन प्रडुयोदक्षमारिकाम् । 
मणिमोक्तिकशद्धादिपञ्चाक्षादिविनिमिताम् । 
हेमादिधातुजां बाथ श्ताधोक्षमितां बुधः । 
यथा खबाहुमात्रा खादर्याकृतितां शता ॥ 

तां गृहीत्वा समालभ्य गन्धधूषाधिवासिताम् । 
पूजयिता इटेशानं तत्र शक्तिं निवेशयेत् ॥ 
परलेकयुचरेद्वीजं पराबीजणुटान्तगम् । 
्स्फुरस्क्ान्तमेकसिन्नाक्षे विनियोजयेत् ॥ 
आचणे व्यापकं भूयः सर्वाधिष्ठायकं खरेत् । 
द्विविधेऽपि हि णनां मेदे विधिरयं मतः ॥ 
हितीये व्यापकं वेण द्वितीयं पूरववभ्यसेत् । 
तृतीयादिषु वर्णेषु फान्तेष्वप्येवमिष्यते ॥ 
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अत्र इतिकतेव्यतामाह 

अधोयुखं सदा स्थाप्यं 
पूजितं पूजने पुनः । 

तत्पात्रस॒न्ुखं तच्च 
रिक्तं कुयोन्न तादशाम् ॥ ४२॥ 

पूजन्ते तद्रसापूणे- 
मात्मानं म्रविधाय तत्। 

अधोमुखं च संपुञ्य 
स्थापयेत विचक्षणः ॥ ७३ ॥ 

पूजितमिति पात्रविद्यादिना । प्रजने इति 
ययषट्मच्रदः । ताहरामव्युन्युखम् ॥ ६२३ ॥ 

भि \ ९ तत्तच्छाख्रोदितानि पूजाधारान्तराण्यपि द्- 
दोयितुमाह 

खद कृपाणिकां यद्रा 
कतरी मकुरं च वा । 

विमरं तत्तथा कुया- 
च्छीमत्कारीसुखोदितम् ॥७५॥ 
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श्रीभेरवकुटेऽप्युक्तं 
कुरुपवेप्रपूजने । 

सखण्डिङेऽमो पटे रिद 
पात्रे पद्मेऽथ मण्डरे ॥ ‰५॥ 

मूर्तो घटेऽखसंघाते 
धटे सूत्रेऽथ पूजयेत् । 

खेन सरेनोपचारेण 
€ => (५ (५ 

सङ्करं वजंयेद्ति ॥ ६॥ 

खेन खेनेति खहस्थादयुचितेन । यदुक्तं 

"गृहे गृहोद्धैदरेव्येः इम्चाने च तदुड्ैः । 
विधिवरपूजनं कार्थ श्षवठं न समाचरेत् ॥ 

इति ॥ ४६ ॥ 

ननु किमनेकैः स्थण्डिखादिभिः प्रूजाधारे- 
रित्यङ्ं गभीङ्कख विषयविभागं दशेयति 

यथाप्सु शान्तये मच्रा- 
सतद्दख्ादिषु धुवम् । 



३७६ श्रीतत्राखेके । 

रातरुच्छेदादिकतीरः 
काम्योऽतः सङ्रोज्डितः ॥५७॥ 

अत इति एषां प्रतिनियतकारिखात्, तेन 
शान्तिकामो जर एव पूजां विदध्यात्; न 
अखादाषिति ॥ ७७ ॥ 

नु एवमकामस्य पुनः किमेभिबेहुभिरि 
ल्ारङ््य आह 

अकामस्य तु ते तत्त- 
रस्थानोपाधिवशाद्भूवम् । 

पाराकतनसंशुद- 
तत्वाप्यायादिकारिणः ॥४८॥ 

अथवा पुस्तकं ताद- 
ग्रहःशाखक्रमोम्भितम् । 

सुद्ुदं दीक्षितङ्ृतं 
तत्राप्येष विधिः स्मृतः ॥४९॥ 

अथवेति पक्चान्तरे । ताहयहःशाख्रकभो- 
म्भितत्वेन च अस्य सर्वसहत्वात् सर्भकर्मखपि 
आवुयण्यं कटाक्षितम् । कृतमिति ङिखितम् ॥ 
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एवं लिद्गखरूपमभिधाय, प्रूजाभेदमभिधा- 
तमाह 

इत्थं स्वयंप्रतिषठेषु 
यावद्यावस्सितिभवेत् । 

विभवेस्तपेणं शुदधि- 
स्तावदिच्छेदवजेनम्॥ ५० ॥ 

अत एव यदा भूरि 
दिनं मण्डटकस्पनम् । 

तदा दिने दिने कुया- 
दहिभवेस्तपंणं बहु ॥ ५३ ॥ 

प्रतिष्ठायां च सवत्र 
गुरुः पूर्वोदितं परम् । 

सतखमनुसन्धाय 
संनिधि स्फुटमाचरेत्.॥ ५२ ॥ 

विच्छेदव्जनमिति विच्छेदं परिवज्ये अदि- 

च्छिन्नमिदर्थः । अत एवेति अविच्छेदेन तप- 

णादेः. का्यतात् ॥ ५२ ॥ 
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न्यु 
धआं तन्मयस्वसंसिद्धेरा चाभीष्टफलोदयात् । 
पुकः साधको व्यक्तमव्यक्तं चा समाध्रयेत् ॥'(९ छो०) 

इलयाययुक्तया तत्तदभीष्टसिद्धिपयन्तं पुत्रकादीनां 
लिङ्घादिसमाश्रयणमुक्तम्, अनन्तरं पुनरेभिः 
किं का्यमिदयाराङ्य आह 

सिद्धे तु तन्मयीभावे 
फटे पुत्रकसाधकेः । 

अन्यस्मे तद्भयादन्य- 
तरसे तत्समरप्यैते ॥ ५२ ॥ 

तस्याप्येष विधिः सवे- 
स्तदखामे तु सवेथा । 

अगाधेऽम्भसि तस््षेष्यं 
क्षमयित्वा विस्रज्य च ॥^४॥ 

इत्येष सप्रतिष्ठान- 
विधिः हिवनिरूपितः। 

परप्रतिष्ठिते रिध 
बाणीयेऽथ खयंमुाव ॥ 4९ ॥ 



५८ श्षो० } सप्तविंशतितममाहिकम् । ३७९ 

सवैमासनपक्षे प्ाड्- 
न्यस्य संपूजयेत्कमम् । 

एवं तत्समपणे योग्यश्चेत् कशिन्न. रुज्धः, 
तदा तेः किं कायमिदाराज््य आह तदलाभ 

इति । खयम्भुवीयथाद्िर्धिनरूपित इति, तदे- 
बाह सर्वमिति ॥ 

ननु खयम्भ्वादंयो हि शुद्धादशुद्धाद्रा अध्व- 
मध्यादवती्णीः. ` तत्कथमत्र इदं सवाध्वोत्तीण 

संपूजयेदिल्याशाङ्खय आह 

शयुद्धाश्ुदाध्वजाः सर्व 
मन्राः सवैः दिवान्तकः ॥५६॥ 

अध्वा चेहासने प्रोक्त- 
स्तत्सर्वत्राचयेदिदम् । 

आवाहनविषष्टी तु 
तत्र प्राग्वत्समाचरेत् ॥ ५७ ॥ 

नच पएतयुक्तिमात्रसिद्धमेवेयाह 

उक्तं तन््ेऽप्यघोरेश 
खच्छन्दे विभुना तथा । 



३८० श्रीतत्रारके । 

अथवा भ्रयह् प्रोक्त- 
मानाधाधेनियोगतः ॥ <८ ॥ 

कृत्वे मण्डटं तत्र 
समस्तं कममचयेत् । 

प्रोक्तमानेति 
॥ 0 

इत्यायभिहितस्य ्रिहस्तत्वादेः ॥ 
एतदेव उपसंहरति 

बहूप्रकारमिन्नस्य 
जिङ्स्याचां निरूपिता ॥९॥ 

इति शिवम् ॥ ५९ ॥ 
बहुभेद मद्धिरिङ्गखरूपसं विनिरूपणाचतुरः। 
सपर्विं व्यवृणोदाहिकमेतजयरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके लिन्ञाचोप्रकाद्नं नाम सपविश्च- 
माहिकम् ॥ २७ ॥ 


